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1. УВОД

Цивилно  друштво  је  саставни  део  модерног  демократског  друштва  утемељеног  на 
различитим,  али  комплементарним,  улогама  представничке  и  партиципативне 
демократије.  Партиципативна  демократија  омогућава  грађанима  да  непосредно,  као 
појединци,  или  кроз  деловање удружења и других  организација  цивилног  друштва, 
континуирано учествују у друштвено-политичком животу, а не само у време избора, 
заступајући  различите  легитимне  интересе  и  вредности.  Плурализам  слободно 
исказаних интереса и вредности основно je обележје демократије којим се истовремено 
потврђује легитимитет извршне и законодавне власти. Осим тога, он је и неопходан 
услов креирања и примене одрживих јавних политика; учешћем грађана и цивилног 
друштва  у  процесима  креирања  и  спровођења  јавних  политика  повећава  се  њихов 
квалитет и позитивни ефекти, и смањују трошкови њихове примене. Имајући у виду 
улогу цивилног друштва у јачању демократије, политичке стабилности и економске и 
социјалне  кохезије,  Влада  Републике  Србије  (у  даљем  тексту:  Влада)  посвећена  је 
унапређењу правнoг и институционалног оквира за његово несметано деловање и стога 
је приступила изради ове стратегије.  

Република Србија дефинисана је Устaвом као држава заснована на владавини права и 
социјалној правди, начелима грађанске демократије, људским и мањинским правима и 
слободама—укључујући слободу мишљења и изражавања и слободу удруживања—и 
припадности  европским  принципима  и  вредностима  (Устав  Републике  Србије, 
"Службени гласник РС", бр. 98/06 чл. 1. и 3.). Поред тога, Србија је ратификовала низ 
међународних инструмената од значаја за цивилно друштво укључујући Међународни 
пакт о грађанским и политичким правима са припадајућим протоколима ("Службени 
лист СФРЈ",  бр.  7/1971,  "Службени гласник РС – Међународни уговори",  бр.  4/01), 
Kонвенцију о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву  
на  правну  заштиту у  питањима животне  средине  Уједињених  нација  ("Службени 
гласник РС – Међународни уговори", бр. 38/09), као и Европску конвенцију о људским 
правима Савета Европе ("Службени лист СЦГ – Међународни уговори", бр.  999/03, 
5/05, 7/05, "Службени гласник РС – Међународни уговори",  бр. 12/10). Нови Закон  о 
удружењима  ("Службени  гласник  РС",  бр.  51/09,  99/11)  и  Закон  о  задужбинама  и 
фондацијама  ("Службени  гласник  РС",  бр.  88/10)  креирали  су  правни  оквир  за 
деловање  организација  цивилног  друштва  који  је  у  великој  мери  усаглашен  са 
међународним  стандардима  и  Препорукама  Комитета  министара  Савета  Европе  
земљама  чланицама  о  правном  статусу  невладиних  организација  у  
Европи(CM/Rec(2007)14).  

Након  поновног  успостављања  вишепартијског  система  1990.  године  готово  да  не 
постоји ни једно подручје друшвеног деловања у Србији у којем цивилно друштво није 
имало активну улогу. Ова улога препозната је како од стране органа власти, тако и од 
шире јавности. Имајући у виду ограничене ресурсе државе да одговори  растућим и све 
сложенијим друштвеним потребама, за очекивање је да ће цивилно друштво наставити 
да игра значајну улогу у задовољавању ових потреба. Стога је нужно одговарајућим 
јавним политикама позитивно деловати на одрживост цивилног друштва у Србији.   

Цивилно друштво има важну улогу и партнер је Владе у процесу приступања  Србије 
Европској унији (ЕУ). Подстицајно окружење за развој цивилног друштва и сарадња 
владе са цивилним друштвом de facto је постало саставни део политичких критеријума 
за чланство у ЕУ—и саставни део годишњих извештаја Европске комисије о напретку 
земље кандидата на путу ка  чланству у ЕУ. У документу Европске комисије о јачању 
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европске перспективе Западног Балкана из 2008. године наглашава се да је цивилно 
друштво  најважнији  елемент  јавног  живота  и  да  његово  активно  укључивање  у 
политичке, друштвене и привредне реформе јача демократију, регионално помирење и 
процес европских интеграција.  Истовремено се констатује да је цивилно друштво у 
овим земљама још увек слабо,  те  је  стога  нужно инвестирати  у подизање његових 
капацитета. Стратегије проширења ЕУ и најважнији изазови за 2013–2014 и 2014–2015, 
које је израдила Европска комисија,такође указују на значај цивилног друштва  у 
процесу проширења  ЕУи  јачања  одговорности  политичких  чинилаца,  и  указује  на 
потребу за даљом изградњом његових капацитета.

Наведени  документи  нису  само  рефлексија  претходног  искуства  Уније  у  процесу 
проширења, већ и њеног новог уставно-правног оквира. Чланови 10-11. Лисабонског 
уговора из 2009. године дефинишу ЕУ као заједницу која се заснива на представничкој 
демократији  (подела  власти,  улога  политичких  партија)  и  партиципативној 
демократији (улога цивилног друштва). Ове вредности обавезују и Србију као земљу 
кандидата за чланство у ЕУ, с обзиром да се ради о вредностима на којима је заснован 
и политички поредак земаља-чланица Уније. Ово је додатни разлог због којег је Влада, 
у  циљу  даљег  унапређења  сарадње  са  цивилним  друштвом,  приступила  изради 
Стратегије.  

У Стратегији  се  анализирају  правни прописи и стратешки документи  од значаја  за 
цивилно друштво закључно са 31. мартом 2015. године. 

Сви термини  који  се  у  тексту  Стратегији  користе  у  мушкoм  рoду,  oднoсe сe 
истoврeмeнo и рaвнoпрaвнo нa оба пола.

2. ПОЈАМ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У СТРАТЕГИЈИ

Под цивилним друштвом у смислу Стратегије подразумева се простор добровољног и 
аутономног  деловања  грађана  и  приватно-правних  лица,  организованих  ради 
остваривања  општекорисних  (јавних)   циљева  и  интереса,  или  ради  остваривања 
заједничких (приватних) циљева и интереса који нису изричито забрањени Уставом и 
законом.  Појмови:  "цивилно  друштво","цивилни  сектор"  и  "организације  цивилног 
друштва" користе се у тексту као синоними. Под организацијама цивилног друштва 
подразумевају  се  удружења,  фондације  и  задужбине  основане  ради  остваривања 
општекорисног  циља  и  интереса,  сагласно  прописима  којима  се  уређује  њихово 
оснивање и деловање. Овако дефинисане организације цивилног друштва примарни су 
корисници  јавних  политика  и  мера  дефинисаних  у  Стратегији  и  њеном  Акционом 
плану. Поред тога, корисници јавних политика и мера за поглавље 6. (правни оквир за 
учешће јавности у процесу израде закона и других инструмената јавних политика) и 
поглавље 10. Стратегије (улога организација цивилног друштва у процесу европских 
интеграција)  јесу  и  удружења и задужбине  основане  ради остваривања заједничких 
циљева  и  интереса,  с  обзиром  да  питања  разматрана  у  овим  поглављима  имају 
универзални значај, односно тичу се свих организација цивилног друштва.

3. ЦИВИЛНО ДРУШТВО У СРБИЈИ: ОПШТИ ПОДАЦИ

Закључно са 31.12.2014. године, у Регистар удружења уписано је 25.416 удружења, а у 
Регистар  страних  удружења  уписано  је  65 представништава  страних  удружења.  У 
Регистар задужбина и фондација уписано  626  задужбина и фондација,  а  у Регистар 
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представништва страних задужбина и фондацја уписано је 22 представништва.1 Већина 
удружења и фондација/задужбина је основана после 2000. године.  

Већина удружења делује у највећим градовима. Само у неколико централних општина 
на територији Београда (Стари град, Нови Београд, Савски венац, Палилула, Вождовац, 
Врачар,  Звездара)  седиште  има  5.284  удружења.  У Новом Саду седиште  има  2.115 
удружења, а Нишу седиште има  883  удружења.2 Према подацима за 2013. годину, у 
удружењима је било запослено (по уговору о раду) 6.170 лица, док је у фондацијама и 
задужбинама било запослено 559 лица. Највећи број удружења нема стално запослене 
(15.198), односно има једног до четири запослена (1.810).3 Слично је и са фондацијама 
и  задужбинама.  Истовремено,  према  подацима  Фонда  за  пензијско  и  инвалидско 
осигурање,  у  организацијама  цивилног  друштва  је  у  2013.  години  по  различитим 
основама  односно  врстама  уговора,  било  ангажовано  укупно  15.289  лица,  од  тога 
14.206 у удружењима и 1.083 лица у фондацијама и задужбинама.  Међутим, да би се 
прецизније проценио економски значај  организација цивилног друштва, ове податке 
требa посматрати у светлу чињенице да према проценама истраживања из 2011. године 
у овим организацијама делује око 150.000 волонтера.  Са друге  стране,  иако  готово 
половина (49%) од укупног  броја  удружења делује  без  остварених  прихода  или  са 
годишњим приходима који не прелазе 100.000 динара, укупни приход удружења који 
су  поднели  финансијски  извештај  Агенцији  за  привредне  регистре  (АПР)  за  2013. 
годину износи  25.463.602.000,00 динара и показују  благи  тренд раста у апсолутном 
износу у односу на претходне године.    Фондације и задужбине су имале приход од 
3.726.570.000 динара, који такође показује тренд раста у последњих неколико година у 
апсолутном износу. 

Законску  могућност  да  непосредно  обавља привредну  и  друге  делатности  којом се 
стиче  добит,  након  уписа  у  Регистар  привредних  субјеката,  искористило  је  6.514 
удружења.  Број удружења који је доставио финансијске извештаје  растао је до 2012. 
године  (од 10.706 у 2010.  години до  17.714 у  2012.  години) док је  у  2013.  години 
17.304  удружења  доставило  своје  финансијске  извештаје. Овај  пад  се  можда  може 
обајснити чињеницом да већи број удружења нема финансијке приходе, па не доставља 
извештаје надлежном регистру. 

Истовремено,  број фондација  и задужбина које су доставиле финансијске извештаје 
растао је од 264 у 2010. години до 442 у 2013. години.4 Већина законских заступника 
организација цивилног друђтва су мушкарци, 72% у удружењима и 64% у фондацијама 
и  задужбинама.

Према подацима АПР-а, у 2014. години, 4.682 удружења учлањено је у савезе и друге 
облике асоцијација у земљи и иностранству.

4. ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ

Достигнути  степен  развоја  цивилног  друштва  у  Србији  и  јачање  његове  улоге  у 
друштвено-политичком  животу  захтева  израду  стратешког  документа  који  ће  на 
системски начин, коришћењем јединствене методологије и у широком консултативном 
процесу,  идентификовати  приоритетна  питања  и  мере  од  значаја  за  унапређење 

1Извор: Агенција за привредне регистре - АПР (www.apr.gov.rs).
2Подаци за 2014. годину.  Извор: АПР. 
3Подаци се односе на организације које су предала завршне финансијске извештаје  АПР-у. 
4Извор: Агенција за привредне регистре. 
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подстицајног  окружења за  развој  цивилног друштва.  Методолошки оквир за израду 
Стратегије  чини анализа релевантних позитивно-правних прописа и аката  и њихове 
примене, анализа статистичких и других података од значаја за цивилно друштво, и 
анализа  међународно-правног  оквира  и  добре  упоредне  праксе  за  развој  цивилног 
друштва. Сличне стратешке документе већ су донеле друге земље у региону (Хрватска, 
Црна Гора, Македонија).

Сагласно  претходном,  општи  циљ Стратегије  јесте  унапређење  правног  и  
институционалног оквира за развој  цивилног друштва  и јачање партнерства јавне  
управе и цивилног друштва у области креирања и спровођења јавних политика.

Посебни циљеви Стратегије обухватају: 

1.   Унапређење  правног  оквира  и  јачање  капацитета  јавне  управе  и  организација  
цивилног  друштва  за  веће  учешће  јавности  у  поступку  израде  закона  и  других  
инструмената јавних  политика,  који  се  остварује  кроз  активности   у  поглављу  6. 
Стратегије.

2. Унапређење  правног  оквира  за  финансијску  одрживост  организација  цивилног  
друштва,  јачање  капацитета  јавне  управе  за  планску  и  транспарентну  доделу,  
праћење  и  евалуацију  коришћења  буџетских  средстава  за  програме  и  пројекте  
организација цивилног друштва, јачање капацитета организација цивилног друштва  
за  транспарентно управљање додељеним буџетским средствима,  који  се  остварује 
кроз активности  у поглављу 7. Стратегије.

3.Унапређење  правног  оквира  и  јачање  капацитета  јавне  управе  за  веће  учешће  
организација  цивилног  друштва у  социо-економском развоју, који  се  остварује  кроз 
активности  у поглављу 8. Стратегије. 

4.  Унапређење правног оквира и јачање капацитета државне управе за веће учешће  
организација  цивилног  друштва у  неформалном образовању,  који  се  остварује  кроз 
акционе мере у поглављу 9. Стратегије. 

5.  Унапређено  партнерство  јавног  и  цивилног  сектора  у  процесу  европских  
интеграција, који се остварује кроз активности у поглављу 10. Стратегије. 

Стратегија је подељена на десет поглавља и обрађује следеће посебне области: 

1) институционални и правни оквир за сарадњу јавне управе и цивилног друштва у 
процесу израде закона и других инструмената јавних политика (поглавље 6., посебни 
циљ 1.); 

2) финансијска одрживост организација цивилног друштва (поглавље 7., посебни циљ 
2.);

3)  улога  организација  цивилног  друштва  у  социо-економском развоју  (поглавље 8., 
посебни циљ 3.); 

4)  улога  организација  цивилног  друштва  у  неформалном  образовању  (поглавље  9., 
посебни циљ 4.);

5) улога  организација цивилног друштва у европским интеграцијама (поглавље 10., 
посебни циљ 5.).
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Саставни  део  Стратегије  јесте  Акциони  план  за  њено  спровођење,  као  и  План 
мониторинга и евалуације које представља механизам њеног праћења и евалуације.

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 циљева, 
Стратегијa  и  Акциони  план  уважавају  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. 

5. ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА И ПОТРЕБНА 
СРЕДСТВА

Предмет Стратегије јесу како питања која нису предмет посебних секторских политика 
(јавно финансирање организација цивилног друштва, пореска политика од значаја за 
развој  филантропије,  коришћење  јавних  простора,  волонтерство,  социјално 
предузетништво),  тако  и   питања,  која  су  предмет  посебних  секторских  политика 
(учешће организација цивилног друштва и грађана у процесу израде закона и других 
инструмената  јавне  политике,  улога  организација  цивилног  друштва  у  систему 
социјалне  и  здравствене  заштите,  улога  организација  цивилног  друштва  у 
неформалном образовању, улога организација цивилног друштва у процесу европских 
интеграција). 

Када  је  реч  о  овој  другој  групи  питања,  Стратегија  и  Акциони  план  су 
комплементарани  са  Стратегијом  реформе  јавне  управе  у  Републици  Србији  и  
Акционим планом за спровођење реформе јавне управе у Републици Србији за период од 
2015-2017. Године (Службени гласник, број 31 /15), Стратегијом развоја образовања у  
Србији  до  2020.  године  и  Акционим  планом  за  њено  спровођење,  Националном 
стратегијом  запошљавања  у  Републици  Србији  за  период  2011−2020.  године, 
Стратегијом  комуникације  о  приступању  Европској  унији  из  2011.  године, 
Националном стратегијом за младе за период од 2015-2025 године, Акционим планом 
за спровођење иницијативе Партнерства за отворену управу у Републици Србији за  
2014. и 2015. годину,  Акционим планом за спровођење Стратегије за борбу против  
корупције за период од 2013-2018. године.

За спровођење активности из Акционог плана планирана су буџетска средства у оквиру 
утврђених лимита и у складу са билансним могућностима, као и донаторска средства. 
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6. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И  ПРАВНИ ОКВИР ЗА САРАДЊУ ЈАВНЕ УПРАВЕ 
СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ

Као  први  институционални  корак  у  јачању  сарадње  и  партнерства  са  цивилним 
друштвом,  Влада  је  2010.  године  основала  Канцеларију  за  сарадњу  са  цивилним 
друштвом Владе  Републике  Србије.  Канцеларија  је основана  као  служба  Владе,  на 
основу Уредбе о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом ("Службени гласник 
РС" бр. 26/10). Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе који се односе на 
старање о усклађеном деловању органа државне управе и подстицању сарадње органа 
државне  управе  са  организацијама  цивилног  друштва.  Поред  тога,  Канцеларија 
сарађује с државним органима, органима аутономних покрајина, општина, градова и 
града  Београда,  као  и  са  организацијама  цивилног  друштва,  у  изради  релевантних 
докумената и прописа и промовише послове који су у вези са развојем и сарадњом са 
цивилним друштвом. Канцеларија обавља и друге послове из области развоја цивилног 
друштва  и  сарадње  са  цивилним  друштвом  које  јој  повери  Влада.  Утврђене 
надлежности Канцеларије у функцији су остваривања неколико стратешких циљева: 1) 
успостављање  сталног  дијалога  између  државе  и  организација  цивилног  друштва  у 
питањима  од  општег  и  заједничког  интереса;  2)  јачање  међусекторске  сарадње  у 
областима у којима су организације  цивилног друштва важни актери у креирању и 
спровођењујавних  политика  (људска  права,  изградња  правне  државе  родна 
равноправност,  социјална  заштита,  сузбијање  сиромаштва,  социјално  укључивање, 
образовање, култура, аматерски спорт, заштита потрошача,  одрживи развој, заштита 
човекове  околине,  добросуседска  сарадња,  европске  интеграције,  итд)  и  подизање 
капацитета  државне  управе  за  остваривање  ове  сарадње;  3)  јачање  капацитета 
организација  цивилног  друштва  као  битног  чиниоца  плуралног  и  демократског 
друштва.  Даљи  стратешки  правци  деловања  Канцеларије  биће  утврђени  новим 
стратешким оквиром и акционим планом за деловање Канцеларије. 

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 
је  иницирала  и  била  партнер  у  организацији  бројних  националних,  регионалних  и 
европских  скупова,  укупно  182 од почетка  рада.  Од овог  броја,  више од половине 
(52%)  је  организовано  током  2014.  године.  Канцеларија  је  такође  организовала  5 
секторских састанака ресорних институција са организацијама цивилног друштва.

Када је реч о правном оквиру за учешће организација цивилнog друштва и грађана у 
процесе израде закона и других инструмената јавних политика, овај правни оквир је 
нужан  елемент демократске, отворене и одговорне власти и важан чинилац процеса 
европских  интеграција  Србије.  У  Резолуцији  Европског  парламента  о  Извештају  
Европске  комисије  о  напретку  Србијe  за  2012.  годину  наглашавa  се  кључна  улога 
организација цивилног друштва у консолидацији демократских политичких процеса у 
земљи,  унапређењу  регионалне  сарадње,  и  креирању  јавних  политика.  Потреба 
дијалога и консултација државних институција и цивилног друштва у раним фазама 
обликовања  и  примене  јавних  политика  у  кључним  областима  реформи  у  Србији 
наглашена  је  и  у  Mишљењу  Европског  економског  и  социјалног  комитета о  улози  
цивилног друштва у односима између ЕУ и Србије из 2013. године.
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У циљу остваривања унутрашњих реформи и хармонизације с правним тековинама ЕУ, 
током  последње  деценије  у  Србији  су  учињени  значајни  кораци  у  правцу 
успостављања правног оквира за учешће организација цивилног друштва у процесима 
израде прописа и стратешких докумената. Између осталог, утврђена је обавеза јавности 
рада  државних  институција  и  право  јавности  на  приступ  информацијама  од  јавног 
значаја;  регулисана  је  општа  доступност  закона  и  других  прописа;  предвиђена  је 
могућност спровођења јавних расправа и јавних слушања у процесу доношења закона; 
унапређен  је  систем  е-управе;  и  усвојене  Смернице  за  укључивање  организација 
цивилног друштва у процес доношења прописа.  Од 2011. године, у оквиру програма 
обуке државних службеника, Служба за управљање кадровима је организовала 7 обука 
на  тему сарадње државне управе и цивилног друштва у процесу израде и примене 
јавних политика. 

Даље измене правног оквира и подизање капацитета јавне управе и цивилног друштва 
треба да омогуће  ефикасније укључивање јавности у процесе креирања и спровођења 
закона и других инструмената јавних политика у свим фазама учешћа: информисање, 
консултације,  активно  учешће  и  партнерство.  С  тим  у  вези,  уочени  су  следећи 
недостаци у правном оквиру и пракси сарадње јавне управе и цивилног друштва у 
процесу израде закона и других инструмената јавних политика: 

а. Закон о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05, 101/07, 95/10). Закон не 
дефинише шта се сматра законом којим се битно мења правни режим у једноj области, 
односно којим се уређују питања која посебно занимају  јавност,  а поводом којег је 
прописана обавеза министарства и посебне организације да спроведе јавну расправу. 
Уместо тога, ово питање ближе се уређује Пословником Владе. Ово има за последицу 
да се подзаконским актом,  Пословником Владе, уређују пре него разрађују одредбе 
Закона. Поред тога, одредбе Закона уређују обавезу спровођења јавне расправе само 
када је реч о доношењу закона,  али не и других инструмената јавних политика.  На 
другој страни, Пословник Владе прописује да се јавна расправа може  спровести и у 
припреми стратегије развоја,  уредбе и одлуке. Тиме је спровођење јавне расправе о 
овим актима остављено на дискрецију приређивачу.  Поред јавне расправе,  важно је 
препознати неопходност допуне Закона о државној управи у делу 8., који прописује 
сарадњу са различим заинтересованим странама, осим експлицитно у посебном члану 
са  удружењима.  Измене  у  овом  правцу  и  већ  донете  Смернице  за  укључивање 
организација  цивилног  друштва  у  процес  доношења  прописа  које  утврђују  општа 
начела,  стандарде и мере за даље унапређење учешћа цивилног друштва  у процесу 
доношења  прописа,  дало  би  основ  за  доношење  Уредбе  o  нaчину  и  пoступку 
oствaривaњa сaрaдњe oргaнa држaвнe упрaвe са oргaнизaциja цивилног друштва, којим 
би се ближе регулисала област укључивања органиизација цивилног друптва у процес 
доношења прописа.

б.Урeдба  o  нaчину  и  пoступку  oствaривaњa  сaрaдњe  oргaнa  држaвнe  упрaвe  са  
oргaнизaциja цивилног друштва. По угледу на упоредноправну праксу, ради ближег и 
детаљнијег правног регулисања сарадње органа државне управе са ОЦД, а у смислу 
остваривања боље и јаче сарадње ОЦД и државне управе у процесу доношења прописа, 
неопходно  је  доношење  Урeдбе  o  нaчину  и  пoступку  oствaривaњa  сaрaдњe  oргaнa 
држaвнe упрaвe и oргaнизaциja цивилног друштва. На тај начин би Влада Републике 
Србије  на  један  ближи и  прецизнији  начин  уредила  поступак  укључивања  ОЦД у 
процес доношења прописа.
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в.  Пословник Владе ("Службени гласник  РС",  бр.  61/06,  69/08,  88/09,  33/10,   69/10, 
20/11, 37/11, 30/13 и 76/14). Пословник прописује обавезу израде годишњег плана рада 
Владе, али не и његовог објављивања на званичној интернет страници Владе. Тиме се 
заинтересована јавност лишава могућности да се правовремено припреми за учешће у 
консултацијама.  Пословник  не  прописује  ни  обавезу  јавног  објављивања  полазних 
основа радне групе за  израду нацрта  законаи другог  аката,  како би заинтересована 
јавност имала могућност да достави своје коментаре и сугестије на полазне основе. 
Овај ex ante приступ у консултацијама смањује трансакционе трошкове израде акта, јер 
омогућава идентификовање кључних проблема и алтернативних приступа у њиховом 
решавању у раној фази израде акта. Поред тога, Пословник не прописује ни обавезу 
израде  подзаконског  акта,  упоредо  са  нацртом закона,  чиме  би се  обезбедила  већа 
правна сигурност и ажурност у примени прописа. Пословник изричито не предвиђа да 
садржина јавног позива за учешће у јавној расправи укључује и информације о циљним 
групама на које се нацрт акта  нарочито односи,  кругу питања о којима приређивач 
нарочито тражи мишљење заинтересоване јавности, као и податке о контакт особи која 
је  задужена  за  консултације.  Пословник  не  прописује  да  је  извештај  о  спроведним 
консултацијама  саставни  део  прилога  који  се  подноси  уз  нацрт  закона,  већ  само 
прописује  обавезу  предлагача  да  извештај  о  спроведеној  јавној  расправи  објави  на 
својој  интернет страници и порталу еУправе,  најкасније  у року од 15 дана од дана 
окончања  јавне  расправе.  Пословник  не  прописује  ни  садржину  извештаја  о 
спроведеној јавној расправи, укључујући и начин груписања и образложења коментара 
који су прихваћени односно нису прихваћени, као што је  то прописано уредбом која 
уређује  начин  израде  и  режим  јавне  расправе  за  развојне  документе  регионалног 
развоја. 

На основу података прикупљених од 33  органа државне управе Републике Србије, у 
случају  30  јавних  расправа  одржаних  током  2014.  године  органи  су  обавештавали 
јавност о спровођењу јавне расправе на више начина: најчешћи начин извештавања је 
обjaвљивaњe извeштaja o спрoвeдeнoj jaвнoj рaспрaви  нa интeрнeт  стрaници 
прeдлaгaчa урoку oд 15 дaнa oд дaнa oкoнчaњa jaвнe рaспрaвe (у 18 случајева); потом 
обjaвљивaњe интeгрисaних кoмeнтaрa нa интeрнeт стрaници прeдлaгaчa (у 7 случајева) 
и  достављање  извештаја  Влади  Републике  Србије  (у  7  случајева);  обjaвљивaњe 
извeштaja o спрoвeдeнoj jaвнoj рaспрaви нa пoртaлу e-упрaвe (5 случајева); док су у 4 
случаја органи државне управе обaвeштaвaле  oргaнизaциjе цивилнoг друштвa кoje су 
учeствoвaлe у  jaвнoj рaспрaви  o прихвaћeнoсти,  односно,  нeприхвaћeнoсти њихoвих 
кoмeнтaрa.  

Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији  
за  период  од  2015-2017.  године у  оквиру  посебног  циља  4:  "Повећање  правне 
сигурности и унапређење пословног окружења и квалитета пружања јавних услуга", 
предвиђа мере за отклањање неких од горе уочених недостатака. План предвиђа измене 
Пословника Владе којим ће се уредити обавеза утврђивања полазних основа за израду 
закона,  обавеза  израде подзаконских  аката  уз  нацрт  закона  и  њихово прилагање уз 
предлог закона, и обавезу подношења извештаја о спровођењу циљева и поштовању и 
разради начела законодавне политике. 

Владине Смернице за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења  
прописа ("Службени гласник РС", бр. 90/14) уређују неке од уочених недостатака у 
Пословнику,  али  у  форми  препорука.  Смернице  промовишу  објављивање  листе 
прописа  чије  се  доношење предлаже у  календарској  години на   интернет  страници 
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надлежног  органа  државне  управе  и  порталу  еУправе  и  дефинишу  минималну 
садржину повратне информације о резултатима спроведене јавне расправе. Смернице 
садрже и препоруку органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе да 
се у процесу доношења прописа придржавају начела наведених у Смерницама

г. Пословник  Народне  скупштине ("Службени  гласник  РС",  бр.  52/10,  13/11). 
Пословник не прописује обавезу Скупштине да годишњи план рада постави на своју 
интернет страницу. У вези са претходним, Стратегија реформе јавне управе наглашава 
да: "за укључивање јавност у процес доношења политичких одлука велики значај има 
правовремено  информисање  јавности  о  годишњим  плановима  рада,  укључујући  и 
законодавне планове Народне скупштине и Владе".5

д.  Уредба  о  начелима  за  унутрашње  уређење  и  систематизацију  радних  места  ( 
"Службени  гласник  РС",  бр.  81/07,  69/08,  98/12,  87/13).  Уредба   прописује  да 
руководилац, директор органа у саставу или директор службе Владе који је одговоран 
Генералном  секретару  Владе  може да  оснује  посебну  радну  групу  и  у  њу  именује 
стручњаке у одговарајућим областима да би пружили стручну помоћ у најсложенијим 
пројектним задацима. Уредбом се ближе не прописује шта се сматра најсложенијим 
пројектним  задацима,  већ  је  то  остављено  на  дискрецију  руководиоца  односно 
директора  органа  или  службе.  Смернице  за  укључивање  организација  цивилног  
друштва  у  процес  доношења  прописа препоручују  да  у   поступку  израде  нацрта, 
односно  предлога  прописа,  стручњаци  као  представници  организација  цивилног 
друштва  могу  бити  именовани  за  чланове  радних  група  у  складу  са  важећим 
прописима или на основу јавног позива, уз јасно дефинисане критеријуме стручности и 
уважавање других релевантних чињеница и околоности. 

Од органа државне управе који су доставили податке  током 2014. године њих 19 је 
формирало неки вид радних група, за припрему прописа, док 14 није формирало радне 
групе за израду прописа. У већини случајева (19)  одабир спољних чланова  је  вршен 
је тако што је упућeн пoзив oдрeђeним ОЦД  дa прeдлoже прeдстaвникa у радну групу; 
у осам случајева је објављен јaвни пoзив зa учeшћe прeдстaвникa OЦД у рaду рaднe 
групe; у шест случајева је избор извршен нa прeдлoг органа држaвне управе, односно, 
нeзaвиснe институциje, док је у два случаја позив упућен  одређеним синдикатима; у 
два случаја позив је упућен преко Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, и у 
исто толик случаја пoзив је упућeн прeкo СEКO мeхaнизмa, КOЦИД или нeкe другe 
мрeжe OЦД.

За  органе  државне  управе   облaст  oствaривaњa  циљeвa  OЦД  је  најчешће  главни 
критеријум  за  избор  учесника  у  раду  радне  групе  (25  радних  група).  Претходна 
сарадња са државним управом   био је критеријум за избор у једанаест радних група; у 
осам радних група  основ за позивање учесника био је професионални крeдибилитeт 
oргaнизaциje;  у  седам  радних  група  припадност  мрежи  организација  цивилног 
друштва; у четири радне групе специфична експертиза и у две радне групе одсуство 
конфликта интереса. 

ђ. Недoстаци у примени правног оквира за консултације.  У Старатегији реформе јавне 
управе констатује се да се јавна расправа организује само за око 20% нацрта закона. 
Према подацима које су доставили органи државне управе, а који се односе на 2014. 
годину, јавне расправе су спроведене за 11% аката који су у наведеном периоду били 

5Стратегија реформе јавне управе ("Службени гласник РС",  број 9/14, 42/14 – испр),  стр. 39. 
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усвојени  у  Народној  скупштини  или  су  предложени  Влади  Републике  Србије  за 
усвајање, док за 89% аката није организована јавна расправа. Од априла до јула 2014. 
године,  Народна  скупштина   је  донела  укупно  41  закон,  сваки  од  њих  по  хитној 
процедури. Ове пракса указује на недовољну  транспарентност законодавног процеса и 
кршења начела јавности .6

У  извештају  Европске комисије о напретку Србије на путу ка чланству у ЕУ од 8. 
октобра 2014. године (COM(2014)700 final) такође се указује на праксу усвајања закона 
без  одговарајуће  јавне  расправе.  У  циљу  унапређења  праксе  јавних  консултација 
Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији  
за период од 2015-2017. године, у оквиру посебног циља 4., предвиђа као једну од мера 
континуирано  стручно  усавршавање  државних  службеника  у  вези  са  законодавним 
процесом.7

е.  Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14).Закон не 
уређује  питање  консултација  јединица  локалне  самоуправе  са  заинтересованом 
јавности у поступку доношења аката из надлежности локалне самоуправе, већ се ово 
питање  уређује  актима  локалних  самоуправа.  Недостатак  минималних  законских 
принципа и начела за спровођење јавних консултација на нивоу локалне самоуправе 
има за последицу неуједначену праксу у нормирању и спровођењу ових консултација. 
Директна примена Владиних Смерница за укључивање организација цивилног друштва  
у  процес  доношења  прописа  у  локалним  самоуправама  допринела  би  привременом 
отклањању ових недостатака, до усвајања одговарајућих измена у статутима локалних 
самоуправа. 

ж.  Статути  градова.  У  вези  са  претходним,  анализа  статута  изабраних  градова 
(Београд, Нови Сад, Чачак),  која је саставни део Студије о законодавном процесу у 
Републици Србији из  2013.  године,  указује  на  мањкавост одредби статута којим се 
уређује поступак консултација. 

з.  Недовољни  капацитети  организација  цивилног  друштва  да  учествују  у  процесу  
консултација.  Досадашња  искуства  о  учешћу  заинтересоване  јавности  у  процесима 
креирања и спровођења јавних политика (Секторске организације цивилног друштва – 
СЕКО механизам, законодавне иницијативе, израда регулационих планова) указују на 
потребу јачања капацитета организација цивилног друштва за учествовање у процесу 
консултација  и  њиховог  даљег  умрежавања,  како  би  своје  учешће  у  процесу 
консултација учиниле ефикаснијим.

и. Недостатак  кадровских  и  стручних  капацитета  Канцеларије  за  сарадњу  са  
цивилним  друштвом.  Ради  стварања  услова  за  несметано  извршавање  послова  из 
делокруга  утврђених  Уредбом  о  Канцеларији  за  сарадњу  са  цивилним  друштвом 
(„Службени гласник РС“, број 26/10),  и активности предвиђених овом стратегијом и 
пратећим  Акционим  планиом  у  предвиђеним  роковима,  неопходно  је  јачање 
кадровских и стручних капацитета државних службеника запослених у Канцеларији за 
сарадњу са цивилним друштвом.

6Саопштење  Заступника  грађана  од  14.  07.  2014.  године,  http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr?
start=15
7Програм Службе за управљање кадровима (СУК),  којег  је  Влада  усвојила 24.  јануара 2014.  године 
укључује  и  област:  "Законодавни  процес",  који  је  подељен  на  више  модула,  укључујући  и  модул: 
"Координација и сарадња у поступку израде прописа" ((http  ://  suk  .  gov  .  rs  /  sr  /  vesti  /  vest  .  dot  ?  id  =16474  )
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ј. Непостојање Савета за развој и сарадњу са цивилним друштвом. Ослањајући се на 
добре праксе из региона и Европе, оснивања Савета за развој и сарадњу са цивилним 
друштвом  чији  би  основни  задатак  био  давање  мишљења  Влади  РС  у  процесу 
креирања и примене јавних политика које се односе, тј. утичу на даљи развој цивилног 
друштва, неопходно је ради даљег унапређења сарадње са цивилним друштвом. Према 
Смерницама за укључивање ОЦД у процес доношења прописа,  највиши ниво учешћа 
организација цивилног друштва у процесу припреме,  доношења и праћења примене 
прописа,  јесте партнерство. Циљ овог нивоа учешћа (партнерства државне управе и 
ОЦД  кроз  савете),  јесте  да  се  омогући  стално  присуство  и  активно  учешће 
организација цивилног друштва у креирању заједничких одлука од интереса за ОЦД. 
Такође, у Националном програму за усвајање правних тековина Европске уније 2013-
2016  образовање  савета  на  републичком  нивоу,  препознато  је  као  активност  од 
изузетне важности за даљи развој сарадње државне управе са цивилним друштвом. 

С обзиром на исказане потребе ОЦД за вишим нивоима учешћа у процесима доношења 
прописа  на  локалном  нивоу,  препознаје  се  потреба  за  успостављање  јаче 
институционалне  сарадње ОЦД и органа јавне управе. У том смислу неопходно  је 
усвајање  нових  правилника  о  систематизацији  радних  места  у  јединицама  локалне 
самоуправе  у којима би се јасно систематизовало радно место за сарадњу са ОЦД са 
одговарајућим описом посла ради формализовања статуса лица за сарадњу са ОЦД која 
мора да поседују знања и вештине неопходним за ове послове.

7. ФИНАНСИЈСКА ОДРЖИВОСТ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА.

7.1. Јавно финансирање

Питање финансијске одрживости једно је од кључних питања са којим се суочавају 
организације  цивилног  друштва.  Као  што  је  претходно  наведено  (поглавље  3.), 
половина од укупног броја удружења која су поднела финансијски извештај  АПР-у 
делује без остварених прихода или са годишњим приходима који не прелазе 100.000,00 
динара. Ово је између осталог последица инситуционалних ограничења која су везана 
за  недобитни  карактер  организација  цивилног  друштва  (забрана  расподеле  добити, 
ограничене  могућности  стицања  дохотка  непосредним  обављањем  привредне 
делатности,  ограничене  могућности  добијања  кредита,  због  недостатка  средстава 
обезбеђења,  ограничене  могућности  ангажовања  квалификованог  кадра,  итд), 
мањкавости  у  правним  прописима  од  значаја  за  финансијску  одрживост  цивилног 
друштва, али и недостатка  капацитета цивилног друштва за развој иновативних пракси 
диверзификације прихода. 

Правни оквир за јавно финансирање организација цивилног друштва на републичком 
нивоу уређен је низом прописа:  Законом о удружењима,  Законом о задужбинама и  
фондацијама,  Законом оиграма на срећу ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 93/12), 
Законом о Црвеном крсту ("Службени гласник РС", бр.107/05),Законом о црквама и  
верским  заједницама  ("Службени  гласник  РС",  бр.  36/06),  Законом  о  спорту 
("Службени гласник РС", бр. 24/11, 99/11),  Законом о млaдима, ("Службени гласник 
РС", бр. 50/11), Законом о социјалној заштити ("Службени гласник РС", бр. 24/2011), 
Законом о финансирању удружења бораца ослободилачких ратова Србије ("Службени 
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гласник  РС",  бр.  21/90)Уредбом  о  средствима  за  подстицање  програма или 
недостајућег  дела  средстава  за  финансирање  програма  од  јавног  интереса  која  
реализују  удружења (''Службени  гласник  РС'',  бр.  08/12  и  94/13)  и  Правилником о 
финансирању и суфинасирању програма и пројеката од јавног интереса у областима 
омладинског сектора ("Службени гласник РС", бр.  8/12 и 11/13).  Одредбе  Закона о 
удружењима сходно  се  примењују  и  на  доделу  средства  удружењима  из  буџета 
аутономне  покрајине и  јединица  локалне  самоуправе,  а  које  је  ближе  регулисано 
подзаконским актима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе. 

Расположиви подаци указују да је буџетско (јавно) финансирањенајзначајнији извор 
финансирања организација цивилног друштва. Према подацима из Годишњег збирног 
извештаја о утрошку средстава за 2012. годину  (Годишњи збирни извештај), који је 
припремила Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом на основу обраде уредно 
испуњених  упитника  на  сва  три  нивоа власти,  организацијама  цивилног  друштва  у 
Републици Србији исплаћено је скоро 8,63 милијарде динара. Дистрибуција средстава 
према  различитим  нивоима  власти  је  следећа:  22  републичка  органа  исплатила  су 
удружењима и другим организацијама цивилног друштва 5,82 милијарде динара;  71 
орган локалне самоуправе 1,23 милијарде динара; органи градских управа Београда, 
Новог Сада и Ниша исплатили су организацијама цивилног друштва 1,53 милијарди 
динара; док је пет органа АП Војводине организацијама цивилног друштва исплатило 
49 милиона динара. 

Према  подацима  из  Годишњег  збирног  извештаја  за  2013.  годину,  средства  из 
републичког  буџета  намењена  финансирању  програма  и  пројеката  организација 
цивилног  друштва  додељивана  су  кроз  четири  економске  класификације:  481  – 
Дотације невладиним организацијама; 424 – Специјализоване услуге; 423 – Услуге по 
уговору; и 472 – Накнада за социјалну заштиту.8 Највише средстава распоређено је и 
исплаћено  са  економске  класификације  481:  републички  органи  су  са  те 
класификације издвојили 4,4 милијарде динара (78,8% укупних средстава намењених 
финансијској подршци  програмима  и  пројектима  организација  цивилног  друштва). 
Средства су додељивана на основу закона (77,52% од укупно одобрених средстава), 
јавног  конкурса  (20,68%  од  укупно  одобрених  средстава),  и  на  основу  одлуке 
руководиоца органа (0,7% од укупно одобрених средстава) 

У вези са правним режимом и праксом јавног финансирања организација  цивилног 
друштва уочено је неколико критичних питања: 

а. Закон о играма на срећу.  Закон прописује да се део средстава који је приход буџета 
Републике Србије у износу од 40%, користи  за финансирање Црвеног крста Србије, 
организација  особа  са  инвалидитетом  и  других  удружења  чији  је  циљ  унапређење 
социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом и других лица у 
стању  социјалне  потребе,  установа  социјалне  заштите,  спорта  и  омладине,  локалне 
самоуправе и лечења ретких болести.  По угледу на добру упоредну праксу (Велика 
Британија, Хрватска) измене Закона треба да омогуће да се мањи део ових  средстава 
користи  и  за  финансирање  других  програма  од  јавног  интереса  које  спроводе 
организације  цивилног  друштва  (не  само  удружења),  сагласно  одредбама  Закона  о 
удружењима,  Закона  о  задужбинама  и  фондацијама  и  Уредбе  о  средствима  за 
подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 

8Подаци о утрошку средстава у 2013. години за друге нивое власти још нису обрађени.
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јавног интереса која реализују удружења. Ове би измене допринеле већој финансијској 
одрживости  свих  организација  цивилног  друштва  које  делују  у  јавном  интересу,  а 
такође подстакле и већу конкуренцију њихових програма и пројеката.    

б. Уредбa о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за  
финансирање  програма  од  јавног  интереса  која  реализују  удружења.  Уредба  се 
изричито односи на удружења, али не и на задужбине и фондације, иако се одредбе 
Закона  о  задужбинама  и  фондацијама  у  томе  делу  позивају  на  примену  Закона  о 
удружењима. У пракси, поједини органи јавне управе рестриктивно примењују Уредбу 
тако да  се она односи само на удружења,  упркос тумачењу Министарства  државне 
управе  и  локалне  самоуправе  да  се  Уредба  сходно  примењује  и  на  задужбине  и 
фондације. 

в.  Недовољна  веза  са  секторским  плановима  и  политикама. Јавно  финансирање 
организација  цивилног  друштва  није  у  довољној  мери  у  функцији  остваривања 
националних стратегија и секторских политика, већ се још увек третира као трошак, 
пре него улагање у социјални капитал. На ово указују и расположиви подаци о дужини 
трајања  програмског  и  пројектног  циклуса.  Према  подацима  из  Годишњег  збирног 
извештаја  за  2013.  годину,   на  републичком  нивоу  финансираноје  455  пројекта  у 
трајању до 3 месеца (20,2% од укупно одобрених пројеката), 709 пројекта  у трајању од 
3 до 6 месеци (31,47% од укупно одобрених пројеката), 1047 пројекта у трајању од  6 
до 12 месеци (46,47% од укупно одобрених пројеката), и 42 пројекта у трајању дужем 
од   12 месеци (1,86% од укупно одобрених пројеката). С тим у вези, у  Стратегији 
реформе јавне управе наводи се да је нужно повезати буџетски процес са стратешким 
планирањем и спровођењем утврђених јавних политика, те да ће процес израде буџета 
бити  уређен  као  јединствени  процес,  почевши  од  процеса  стратешког  планирања 
приоритета јавних политика. Као што је Стратегија предвидела, програмски буџет је 
уведен  од 2015.  године,  уместо  класичног  линијског  планирања.  Програмски  буџет 
подразумева  да  корисници  буџетских  средстава  предлажу  приоритетне  области 
финансирања  за  наредне  три  године.  У  том  циљу, Акциони  план  за  спровођење  
Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2015-2017. године у 
оквиру  посебног  циља  3:  "Унапређење  управљања  јавним  финансијама  и  јавним 
набавкама",  предвиђа  као  једну  од  мера  унапређење  институционалног  оквира  и 
капацитета  за планирање,  креирање,  спровођење и координацију  јавних политика и 
доношење одлука уз повезаност са буџетским планирањем и средњорочним фискалним 
оквиром.

Увођење програмског буџетирања и мере из  овог акционог плана за посебни циљ 3. 
требало  би  да  реши  уочене  проблеме  са  линијом  481  -  Дотације  невладиним 
организацијама, из које није видљиво за које се пројекте и програме додељују средства 
буџетским  корисницима са те линије. Будући да се на истој линији налазе удружења, 
задужбине, фондације, верске организације, спортске организације са професионалним 
погоном, политичке партије и националне заједнице није могуће прецизно установити 
које  се  јавне  политике  финансирају  из  линије  481  -  Дотације  невладиним 
организацијама. 

г.  Недовољно развијена пракса суфинансирања програма и пројеката.  Расположиви 
подаци  указује  да  је  суфинансирање  пројеката  и  даље  слабо  заступљено.  Према 
подацима  из  Годишњег  збирног  извештаја  за 2013.  годину,  четири  републичка 
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органа финансирала су  32  пројекта одобрена  од међународнихдонатора у укупном 
износу  од  18милиона  динара.  Канцеларија  за  сарадњу  са  цивилним  друштвом 
суфинансирала  је  13  пројеката  у  износу  од  11.288.893,00  динара.  Министарство 
културе и информисања суфинансирало је  десет  пројеката  у износу од 3.276.096,00 
динара,  док  је  Министарство  омладине  и  спорта  суфинансирало  осам  пројеката  у 
износу  од  3.416.213,00  динара.  У  2013.  години  нису  евидентирани  случајеви 
нефинансијске  подршке  републичких органа програмима и пројектима  организација 
цивилног друштва. Према подацима из Годишњег збирног извештаја за 2012. годину, 
14 органа локалне самоуправе суфинансирало је 83 пројекта у укупном износу од 24,1 
милиона  динара,  а  три органа  градских  управа суфинансирала  су  шест пројеката  у 
укупном  износу  од  17,6  милиона  динара.  Ови  подаци  сугеришу   да  је  нужно 
унапређење координације  између органа јавне управе,   цивилног друштва и других 
донатора  у  процесу  планирања  финансирања  програма  и  пројеката  организација 
цивилног друштва.  

д.  Недовољно  коришћење  укрштених  метода  прађења  спровођења  пројеката. 
Прикупљени подаци указују  да  је  основни начин праћења  спровођења програма  и 
пројеката   достављање  завршног  финансијскоги  наративног  извештаја.  Према 
подацима  из  Годишњег  збирног  извештаја  за  2013.  годину,  прегледом  завршног 
финансијског и наративног извештаја праћена је реализација 123 програма и пројеката 
финансираних  из  републичког  буџета,  надзор  је  вршен  кроз  посете  носиоцима 
програма  и  пројеката  у  току  његовог  спровођења у  43  случаја,  док  је  надзор  кроз 
преглед  периодичних  извештаја  о  спровођењу  програма  и  пројеката  вршен  у  41 
случајева. Ревизорски извештај захтеван је за 26 програма и пројекта.  Према подацима 
из  Годишњег  збирног  извештаја  за  2012.  годину  надзор  кроз  повремене  посете 
носиоцима  програма  и  пројеката  вршен  је  у  25%  пројеката  одобрених  од  стране 
локалних самоуправа.  У истој  години,  надзор над спровођењем пројеката од стране 
стручне и научне институције или независног експерта обављао се у току реализације 
једног  пројекта  на  републичком  нивоу,  односно  три  конкурса  на  локалном  нивоу. 
Недовољна  пракса  коришћења  укрштених  механизама   надзора  над  спровођењем 
програма  и  пројекта  у  току  њиховог  трајања,  укључујући  и  редовно  анкетирање 
корисника  услуга  програма  и  пројекта,  лишава  даваоце  средстава  могућности  да 
правовремено реагују  на  недостатке  у начину  њихове реализације,  како би се  исти 
отклонили. 

ђ.  Недовољно  развијена  пракса  независног  оцењивања  успешности  спровдених 
пројеката.  Према  подацима  из  Годишњег  збирног  извештаја  за  2012.  годину, 
независна оцена спроведених пројеката (анкетирање корисника или анализа користи и 
трошкова) спроведена јеу 16% случајева на републичком нивоу, 13,5% на локалном 
нивоу,  и  ни у  једном случају  на  нивоу Аутономне  покрајине  Војводине.  Годишњи 
збирни извештај за 2013. годину указује да је основни начин оцењивања финансираних 
програма  и  пројеката  од  стране  републичких  органа  преглед  завршних  извештаја 
(96,12%  анкетираних  случајева)  и  посета  носиоцу  програма  и  пројекта 
(9,3%анкетираниих случајева), пре него ангажовање независних експерата, анкетирање 
корисника, итд. Независно оцењивање нарочито је значајно и оправдано код програма 
и пројеката веће вредности, као и код програма и пројеката који се спроводе у дужем 
временском интервалу. 
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е. Недовољни капацитети организација цивилног друштва за управљање пројектима. 
Према  подацима  из  Годишњег  збирног  извештаја,  захтев  за  повраћај  средстава 
удружењима и другим организацијама цивилног друштва којима је одобрена подршка 
у  2013.  години  упутило  је  седам  органа  за  233  пројекта.  Укупно  је  враћено  33,2 
милиона  динара.  Најчешћи  разлог  за  повраћај  средстава  у  2013.  години  била  је 
успешна реализација пројекта утрошком мање средстава од одобрених, током године 
извршено је 129 повраћаја средстава успешно реализованих пројеката утрошком мањег 
износа од одобреног,  али је износ враћених средстава из овог разлога мали: четири 
милиона  динара.  Други  по  учесталости  разлога  захтева  за  повраћај  је  ненаменско 
трошење, што се догодило у 98 случајева у укупној вредности од 2 милиона динара. 
Ово је индикатор потребе за јачањем капацитета организација цивилног друштва за 
транспарентно  управљање  буџетским  средствима  која  су  издвојена  за  финасирање 
њихових програма и пројеката.

7.2. Могућност коришћења јавног простора од стране организација цивилног 
друштва

Према истраживању које је рађено 2011. године 39% организација цивилног друштва 
има  уступљене  просторије  које  не  плаћају,  24%  организација  цивилног  друштва 
изнајмљује просторије за свој рад, 17% организација цивилног друштва има просторије 
у свом власништву, а свака пета организација цивилног друштва нема просторије за 
рад. Најбоље стање у погледу просторија евидентирано је код организација које се баве 
социјалним услугама (67% има уступљене просторије или у власништву), а најлошије 
код организација које се баве заступањем и јавним политикама (64% изнајмљује или 
нема просторије). Питање простора посебно је актуелно за новоосноване организације: 
79% организација које су основане до 1989. године имају уступљене или сопствене 
просторије;  32% организација које су основане између 1990. године и 2000. године 
изнајмљују  просторије;  док  већина  новооснованих  организација  цивилног  друштва 
нема  просторије.  Истраживање  такође  показује  да  је  питање  простора  у  директној 
корелацији са буџетом организације и бројем запослених;  што је  већи буџет и број 
запослених, расте удео организација којима су уступљене просторије, које изнајмљују 
просторије,  односно  имају  просторије  у  власништву.  Када  је  реч  о  географској 
алокацији,  најбоље је стање у АП Војводини,  где 44% организација  има уступљене 
просторије,  односно  20%  организација  има  просторије  у  власништву,  и  источној 
Србији  где  44%  организација  користи  уступљене  просторе.  У  Београду  29% 
организација изнајмљује просторије, док 24%  организација немају своје просторије.9

9У оквиру пројекта Отворено о јавним просторима организације цивилног друштва и неформалне групе 
имају могућност да добију информације о томе како да дођу до јавног простора и које су процедуре и  
механизми за њихову доделу. Израђена је и интернет мапа која садржи податке о преко сто празних 
простора у Републици Србији који су категоризовани на различите начине. Пројекат Празни простори 
Србије има  за  циљ  мапирање  празних  простора  на  територији  Србије  и  могућност  њихове 
трансформације у  различите намене,  нарочито у мултимедијалне,  уметничке и научно-истраживачке 
центре. Теренско истраживање спроведено у оквиру пројекта на територији 16 београдских општина 
идентификовало је 150 таквих простора, при чему је систематизована документација и направљена база 
података о овим просторима.  Поред тога,  идентификовано је  сто локација које је  потребно додатно 
истражити и обрадити.   
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Закон о јавној својини ("Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13) омогућава јединицама 
локалне  самоуправе  да  стекну  и  упишу право  својине  на  непокретностима  чији  су 
актуелни корисници. Тиме су створене правне претпоставке, које у пракси тек треба да 
се реализују, да локалне самоуправе стеченом својином располажу аутономно, у циљу 
унапређења  социо-економског  амбијента.  Овим  се  отвaра  и  већи  простор  за 
партнерство  локалних  самоуправа  са  привредним  друштвима  и  организацијама 
цивилног друштва у решавању друштвених проблема.

Иако  постоје  примери  добре  праксе  у  додели  простора  организацијама  цивилног 
друшва и неформалним иницијативама, нарочито на нивоу локалне самоуправе, у овој 
су области идентификовани и одређени проблеми:

а.  Недостатак јединственог регистра имовине. Чињеница да не постоји јединствени 
регистар имовине Републике Србије и јединица локалне самоуправе отежава израду 
стратешког  и  осмишљеног  приступа  у  давању  простора  организацијама  цивилног 
друштва и неформалним иницијативама.  

б.  Недостатак  адекватног  правног  оквира  и  јединствених  критеријума  за  доделу  
простора. Не постоје  јединствени критеријуми или принципи за доделу простора за 
органе јавне управе, нити се ови простори увек додељују на основу јавног конкурса. 
Овим се отвара широк простор дискреционог одлучивања и фаворизовања појединих 
организација  цивилног  друштва  и  иницијатива.  Доношењем  Смерница  о 
критеријумима за доделу простора организацијама цивилног друштва од стране органа 
јавне  управе  и  изменама  и  допунама  Уредбе  о  условима  прибављања  и  отуђења  
непокретности непосредном погодбом,  и давања у закуп ствари у јавној  својини и  
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник 
РС", бр. 24/12),  како би   се иста ускладила са одредбама Закона о удружењима које 
дефинишу  програме  и  пројекте  удружења  од  јавног  интереса,  допринело  би  се 
решавању уочених проблема у овој области.

7.3. Развој филантропије

Развој  филантропије  (давања у добротворне сврхе,  доброчино давање) и друштвено 
одговорног  пословања  у  значајном  је  узлету  у  последњих  неколико  година, 
захваљујући  активном  деловању  домаћих  и  страних  фондација  у  организовању  и 
промоцији  филантропских  активности.  Приметно  је  и  јачање  праксе  секторског 
повезивања (јавни и приватни сектор, цивилно друштво) у промовисању филантропије 
и организовању филантропских активности. Од 2010. године делује мрежа основана од 
стране  корпоративних  фондација,  других  организација  цивилног  друштва  и 
привредних друштава која промовишу друштвено одговорно пословање, а са циљем 
подстицања филантропије у Србији; Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом 
чланица је  ове мреже. Јављају се и први успешни примери оснивања финансијских 
задужбина. Поплаве које су погодиле Србију у јуну 2014. године показале су колики је 
потенцијал  доброчиног давања.  Према расположивим подацима,  само у периоду од 
шест  недеља  грађани  и  правна  лица  донирали  су  за  угрожене  у  поплавама  16,8 
милијарди динара. 

Правни оквир за давања у доброчине сврхе у Републици Србији ближе је регулисан 
Законом о порезу на добит правних лица  ("Службeни глaсник РС",   бр. 25/01, 80/02, 
43/03, 84/04, 18/10;101/11; 119/12; 47/13) и Зaкoном o пoрeзимa нa имoвину ("Службeни 
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глaсник РС", бр. 26/01; 45/02; 80/02; 135/04; 61/07; 5/09; 101/10; 24/11; 78/11;  57/12 – 
oдлукa Устaвнoг судa; 47/13, 68/14). 

Уочени проблеми у овој области тичу се превасходно потребе да се унапреди правни 
оквир и обезбеди правична и једнообразна примена пореских прописа од значаја за 
развој филантропије:

a. Закон о порезу на добит правних лица. Закон прописује пореске олакшице за давања 
правних лица у јавне намене, али не уређује дали се  давања признају кao рaсхoди кaдa 
се дају само у новцу, или и у ствaримa правима и услугaмa. Поред тога, листа јавних 
(општекорисних) намена у Зaкoну је рестриктивна  и исцрпљуjућa (numerus clausus).10 

Ова листа  нe кoрeспoндирa сa  Зaкoном o удружeњимa и  Зaкoном o зaдужбинaмa и  
фoндaциjaмa у кojимa су програми и пројекти од јавног интереса (јавних намена)—за 
које  организације  цивилног  друштва  могу  да  конкуришу  за  јавна  средства—ширe 
дефинисана и није исцрпљујућа.11 Са становишта одрживих јавних политика, одредбе 
Закона  о  удружењима  и  Закона  о  задужбинама  и  фондацијама  рeлeвaнтнe су  и  зa 
индирeктнa дaвaњa држaвe у јавне намене (путeм пoрeских oлaкшицa), имajући у виду 
дa се не може оправдати рaзличита пoлитика намена од јавног интерeса зависно од 
извoра  финaнсирaњa  (директна  буџетска  давања  за  програме  и  пројекте  од  јавног 
интереса које спроводе организације цивилног друштва, у односу на порески признате 
расходе за давања правних лица у јавне  намене). Овакав нормативни приступ у Закону 
додатно  је  упитан,  имајући  у  виду  да  се  Закон  о  порезима  на  поклон  у  погледу 
пореских  олакшица за  организације  цивилног друштва изричито позива на  одредбе 
Закона о удружењима и Закона о задужбинама и фондацијама. 12  

Различит режим јавних намена (јавног интереса) у пореским и статусним прописима за 
организације цивилног друштва има за последицу да организације цивилног друштва 
могу  да  конкуришу  за  јавна  средства  за  своје  програме  и  пројекте  у  области,  на 
пример,  људских  права,  борбе  против  корупције,  заштите  животиња,  заштите 
потрошача,  информисања  и  др.  Међутим,  давања  правних  лица  у  ове  намене  не 
признају се као пореских расход.13 

10 Закон уређује да се издaци у здрaвствeнe, oбрaзoвнe, нaучнe, хумaнитaрнe, вeрскe, зaштиту чoвeкoвe 
срeдинe и спoртскe нaмeнe, кao и дaвaњa учињeнa устaнoвaмa сoциjaлнe зaштитe oснoвaним у склaду  
сa зaкoнoм кojи урeђуje сoциjaлну зaштиту, као и за хуманитарну помоћ односно отклањање последица 
који су настали у случају ванредне ситуације који су учињени Републици, аутономној окрајини, односно 
јединици локалне самоуправе признajу кao рaсхoд у изнoсу нajвишe дo 5% oд укупнoг прихoдa. 
11 Зaкoнa o удружeњимa прeдвиђa дa удружeњa мoгу сa свojим прojeктимa и пројектима да конкуришу за 

зa  дoдeлу  срeдстaвa  из  држaвнoг,  пoкрajинскoг  и  буџeтa  лoкaлних  сaмoупрaвa,  укoликo  дeлуjу  у 
oблaстимa: сoциjaлнe зaштитe, бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe, зaштитe лицa сa инвaлидитeтoм, друштвeнe 
бригe  o  дeци,  зaштитe  интeрнo  рaсeљeних  лицa  сa  Кoсoвa  и  Meтoхиje  и  избeглицa,  пoдстицaњe 
нaтaлитeтa, пoмoћи стaримa, здрaвствeнe зaштитe, зaштитe и прoмoвисaњa људских и мaњинских прaвa, 
oбрaзoвaњa,  нaукe,  културe,  инфoрмисaњa,  зaштитe  живoтнe  срeдинe,  oдрживoг  рaзвoja,  зaштитe 
живoтињa, зaштитe пoтрoшaчa, бoрбe прoтив кoрупциje, кao и хумaнитaрни прoгрaми и други прoгрaми 
у кojимa удружeњe искључивo и нeпoсрeднo слeди jaвнe пoтрeбe.

12 Закон  о  порезима  на  имовину  прописује  да  фoндaциja,  удружeњe  и  зaдужбинa  кoje  дeлуjу  у 
oпштeкoриснe сврхe сaглaснo прoписимa кojимa сe урeђуje њихoвo дeлoвaњe oслoбoђeни су oд пoрeзa нa 
пoклoн и нaслeђe и нa дaвaњa кoja прeлaзe изнoс oд 100,000 РСД у кaлeндaрскoj гoдини, укoликo истa 
кoристe зa oствaривaњe свojих јавних (oпштeкoрисних) циљeвa
13  Режим пореских признатих расхода за  давања  у јавне  намене  у  Зaкoну  нe  кoрeспoндирa ни сa 
oдрeдбaмa Зaкoнa o дoнaциjaмa и хумaнитaрнoj пoмoћи ("Сл. лист СРJ", бр. 53/2001, 61/2001 - испр. и 
36/2002 и "Сл. глaсник РС", бр. 101/2005).
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Измeнe  Зaкoна  из  2012.  године  прeдстaвљajу  дeлимичнo  oдступaњe  oд  прeтхoднe 
(дoбрe)  пoрeскe  пoлитикe  кoja  je  aкцeнaт  стaвљaлa  нa  прирoду  дeлaтнoсти (јавне 
намене)  зa  чиja  су  дaвaњa прeдвиђeнe  пoрeскe  oлaкшицe,  a  нe  нa  прaвнe oбликe  у 
кojимa сe oвa дeлaтнoст oбaвљa. Наиме, дaвaњa у сврхe сoциjaлнe зaштитe признajу сe 
кao пoрeски рaсхoд сaмo aкo су учињeнa  устaнoвaмa сoциjaлнe зaштитe  oснoвaним у 
склaду сa зaкoнoм кojи урeђуje сoциjaлну зaштиту - aли нe и организацијама цивилног 
друштва  кoje  oбaвљajу  oвe  услугe.  На  другој  страни,  Зaкoн o  сoциjaлнoj  зaштити 
("Службeни глaсник РС",  бр.24/11)  прeдвиђa дa  oдрeђeнe услугa сoциjaлнe зaштитe 
мoгу дa oбaвљajу и организације цивилног друштва. Измене Закона из 2012. године у 
колизији су и са Стратегијом развоја и промоције друштвено одговорног пословања у 
Републици  Србији  за  период  од  2010.  до  2015.  године  која  препознаје  значај 
друштвено  одговорног  пословања  у  области  социјалне  инклузије,  као  и  сарадње 
организација цивилног друштва и пословног сектора у овој области.14 

Нужне су и измене  Правилника о улагањима у области културе који се признају као  
расход  ("Службeни глaсник РС",  бр.  9/02)  како би се исти усагласио са  одредбама 
Закона  о  порезу  на  добит  правних  лица.  Закон  прописује  да  се  давања  у  области 
културе,  и  у  друге  општекорисне  сврхе,  признају  као  расход  у  износу  до  5%  од 
укупног  прихода  правног  лица-пореског  обвезника,  док  Правилник  прописује  да 
давања у области кулутре не могу бити већа од 1,5% од укупног прихода пореског 
обвезника. 

б. Закон о порезу на доходак грађана ("Службeни глaсник РС", бр. 24/01, 80/02, 135/04, 
62/06, 65/06 – измeнe, 47/13). Зaкoн нe прeдвиђa пoрeскe oлaкшицe зa дaвaњa физичких 
лицa-пoрeских oбвeзникa, осим за  прeдузeтникe; предузетницима се признају расходи 
за давања у јавне намене под истим условима прописаним за правним лица. 

в. Закон о порезима на имовину. Закон прописује да су  организације цивилног друштва 
ослобођене (пре него изузете)  oд плaћaњa пoрeзa нa пoклoн и нaслeђe.  Организација 
цивилног друштва стога је обавезна да зa пoклoн oд истoг дoнaтoрa кojи прeлaзи изнoс 
oд  100.000  динара  у  истој  кaлeндaрскoj  гoдини  (нeзaвиснo  oд  тoгa  дa  ли  сe  дaje 
jeднoкрaтнo или вишeкрaтнo)  пoднoсе нaдлeжнoj пoрeскoj  упрaви  зaхтeв зa пoрeскo 
oслoбoђeњe.  Овакво  решење  узрокује  додатне   трошкове  за  поклонопримца.  Зaкoн 
изричитo  нe  урeђуje  ни  питање пореског  статуса  дoнaциjе  која  је  дата у  ствaримa, 
прaвимa  и  услугaмa.  У  пojeдинaчним  случajeвимa,  Пoрeскa  упрaвa  признaje  сaмo 
поклоне  у нoвцу. Закон не уређује кojи се дeo дoнaциjе мoжe кoристити зa пoкрићe 
aдминистaтивних трoшкoвa. У пojeдиним случajeвимa, Пoрeскa упрaвa нe признaje кao 
пoклoн дeo дoнaциje кojи сe кoристи зa пoкрићe aдминистрaтивних трoшкoвa. Додатно, 
Зaкoн  не  прописује  дa  ли  су  тзв.  институциoнaлни  грaнтoви,  односно  пoдршкa 
институциoнaлнoм рaзвojу и jaчaњу кaпaцитeтa организација цивилног друштва кoja 
дeлуjу у oблaстимa oд jaвнoг интeрeсa, изузeти oд пoрeзa нa пoклoн.  

г.  Недовољни  капацитети  Пореске  управе  за  примену  прописа  од  значаја  за  
филантропију.  Претходна  анализа  указује  на  потребу  јачања  кaпaцитeта  Пoрeскe 
упрaвe кaкo би сe oсигурaлa прaвичнa и једнообразна примeнa пoрeских прoписa oд 
знaчaja  зa   филантропију.  Подизање  капацитета  пореске  управе  у  овом  сегменту 
олакшано  је  чињеницом  да  је  изменама  Закона  о  пореском  поступку  и  пореској  
администрацији од  30.  мaja  2013.  године  мишљење  Министарства  финансија 

14 Стратегија развоја и друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 
2015. године, стр. 6-7, 34. 
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oбaвeзуjућe зa Пoрeску упрaву ("Сл. глaсник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - 
испр.,  70/2003, 55/2004,  61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006 - испр, 61/2007, 20/2009, 
53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр. 93/2012, 47/2013). 

8. УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У СОЦИО-ЕКОНОМСКОМ 
РАЗВОЈУ

8.1. Социјално предузетништво

У нajширeм  смислу,  пoд  сoциjaлним  прeдузeтништвoм  пoдрaзумeвa  сe  кoришћeњe 
инoвaтивнe прaксe у прoдajи рoбa и услугa нa тржишту, ради стицaњa прихoдa кojи сe 
кoристи зa oствaривaњe нeкoг oпштeкoриснoг циља или интeрeсa. Oвaj  oпштeкoрисни 
циљ/интeрeс  укључује  како запошљавање  рањивих  друштвених  група  (особе  са 
инвалидитетом, али и друге рањиве (маргинализоване, теже запошљиве) групе, нпр. 
лечени овисници, Роми, итд – социјална предузећа тип ‘Б’), тако и остваривање других 
општекорисних циљева/интереса (неформално образовање, социјалне услуге, заштита 
животне  средине,  итд.  –  социјална  предузећа  тип  ‘А’).  Сoциjaлнo  прeдузeтништво 
нaрoчитo дoбиja нa знaчajу  пoслeдњих двaдeсeт  гoдинa (Италија,  Шпанија,  Белгија, 
Велика  Британија),  што  је  пoслeдицa  кризe  тзв.  "држaвe  блaгoстaњa",  oднoснo 
oгрaничeних  мoгућнoсти  држaвe  дa  oдгoвoри  нaрaслим  и  нoвим  сoциjaлним 
пoтрeбaмa.  Tимe  сe  oтвoриo  прoстoр  зa  aктивниjу  улoгу  привaтних  aктeрa 
(организације  цивилног  друштва,  зaдругe,  приврeднa  друштвa)  у  рeшaвaњу  oвих 
пoтрeбa. Сoциjaлнo прeдузeтништвo je  сaстaвни деo eкoнoмскe и сoциjaлнe кoхeзиje, 
кao пoдручja пoдeљeнe нaдлeжнoсти измeђу EУ и зeмaљa-члaницa.  На нивoу EУ нe 
пoстojи пoсeбнa статусно-прaвнa рeгулaтивa o сoциjaлнoм прeдузeтништву, с обзиром 
да међу земљама-чланицама не постоји  јединствено разумевање концепта и значаја 
социјалног  предузетништва.  Међутим,  EУ  пoсвeћуje  знaчajну  пaжњу  финасирању 
програма од значаја за развој сoциjaлнoг прeдузeтништва. Сoциjaлнo прeдузeтништвo 
је  дeфинисaнo   кao  приoритeтнa  тeмaтскa  oблaст  за  финaнсирање  средствима  из 
Eврoпскoг  сoциjaлнoг  фoндa,  једног  од  пет  структуралних  фондова  ЕУ,  у  периоду 
2013-  2020, a  тaкoђe  je  jeднa  oд  oблaсти  кoja  ћe  бити  пoдржaнa  у  oквиру  нoвoг 
прoгрaмa Eврoпскe Кoмисиje за запошљавање и друштвене промене. 

Закон  o  професионалној  рехабилитацији  и  запошљавању особа  са  инвалидитетом 
("Службени гласник РС", бр. 36/09, 32/13) предвиђа да посебни облици запошљавања и 
радног ангажовања особа са инвалидитетом могу бити организовани као предузећа за 
професионалну  рехабилитацију  и  запошљавање  особа  са  инвалидитетом,  радни 
центри,  и  "социјалнo предузећe и  организацијa".  Социјално  предузеће,  у  смислу 
закона,  јесте  привредно  друштво  које  се  оснива  за  обављање  делатности  која  је 
усмерена  на  задовољење  потреба  особа  са  инвалидитетом,  и  које,  независно  од 
укупног  броја  запослених,  запошљава  најмање  једну  особу  са  инвалидитетом. 
Социјално  предузеће  послује  у  складу  са  прописима  о  привредним  друштвима. 
Социјална  организација,  у  смислу  закона,  јесте  други  облик  организовања  који  се 
оснива  за  обављање  делатности  која  је  усмерена  на  задовољење  потреба  особа  са 
инвалидитетом и који запошљава најмање једну особу са инвалидитетом. Социјална 
предузећа не уживају олакшице које закон прописује за предузећа за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом.
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Закон о задругама ("Службени лист СРЈ", бр. 41/96 и 12/98 и "Службени гласник РС", 
бр. 101/05 и 34/06) не прописује могућност оснивања тзв. социјалних задруга, односно 
задруга којe делују у оппштекорисном интересу, пре него у интересу својих чланова. 
Такву  је  могућност  предвиђао  ранији  нацрт  Закона  о  задругама.  Истовремено, 
истраживање  Републичког  завода  за  статистику  из  2012.  године  указује  да  65,6% 
‘социјалних  предузећа‘ (правних  лица  која  се  идентификују  са  овим  концептом) 
послују као задруге. С обзиром да закон прописује да се задруге могу основати само 
ради  остваривања  економских,  социјалних  и  културних  интереса  својих  чланова, 
наведени подаци индицирају да ове задруге делују као социјална предузећа тип  ‘Б‘ 
која адресирају проблеме запошљавања и других рањивих група-својих чланова, поред 
особа са инвалидитетом.

Статусно-правни прописи за удружења, задужбине и фондације (одредбе о обављању 
непосредне привредне делатности) отварају могућност да ови облици организовања, у 
функционалном  смислу,  делују  као  социјална  предузећа;  ипак,  правни  оквир  за 
задужбине  и  фондације  нешто  је  повољнији  у  том  погледу.Предложене  измене  у 
Закону о порезу на добит правних лица,  као и прогресивно тумачење овог закона и 
Закона о порезима на имовину (поглавље 7.3.)  додатно би допринело успостављању 
чвршће везе између друштвено одговорног пословања  и социјалног предузетништва.  

Од  2010.  године  у  Србији  делује  и  коалиција  организација  цивилног  друштва  за 
промоцију  социјалног  предузетништва,  чији  је  циљ  промовисање  и  стварање 
функционалног  оквира  за  социјално  предузетништво.  Коалиција  је  иницирала  и 
формирање прве регионалне мреже за развој социјалног предузетништва. 

Републички завод за  статистику  је  2014.  године  представио  резултате  истраживања 
чији  је  циљ мерење економског  утицаја  социјалних  предузећа  у  Србији.  Резултати 
показују да је 2012. године у Србији пословало 1196 социјалних предузећа (предузећа 
за запошљавање инвалида,  удружења,  фондације  и задруге које  себе дефинишу као 
социјална предузећа).  Она су укупно запошљавала  10.326  лица и остварила бруто 
додату  вредност  у  износу  од  близу  7  милијарди  динара,  што  чини  0,2%  бруто 
друштвеног производа Србије у тој години. 

У вези са даљим развојем социјалних предузећа и социјалног предузетништва у Србији 
идентификовано је неколико проблема: 

а.  Рестриктивни концепт  социјалног  предузетништва. Концепт  социјалног 
предузетништва/предузећа тренутно је правно редукован    на запошљавање једне од 
посебно  рањивих  група  (особе  са  инвалидитетом).  Овај  концепт   представља 
конзервативну верзију  социјалног  предузећа типа  ‘Б’, што има двоструке последице. 
На једној  страни,  предузеће  које  запошљава  друге  рањиве групе (лечени овисници, 
посебно  угрожене  мањине,  као  пто  су  Роми,  жене,  итд.)  није  правно  признато  као 
социјално предузеће. На другој страни,  тиме се занемарују  потенцијали социјалног 
предузетништва  у  пружању  социјалних  услуга,  неформалном  образовању,  заштити 
животне средине, итд (социјално предузећe тип ‘А’). 

Потреба  промовисања  ширег  концепта  социјалног  предузетништва  препозната  је  у 
појединим стратешким документима. Тако се у Националној стратегији запошљавања 
за  период 2011-2020.  године ("Службени гласник  РС",  бр.  37/11)  истиче  дугорочни 
значај стварања  и  јачања  мреже  социјалних  предузећа  као  флексибилних  и 
иновативних  пословних  модела  усмерених ка  одређеном  друштвеном  циљу,  ради 
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задовољавања потребе заједнице и њених чланова. У Статегији се истиче да: "социјална 
предузећа (која подржавају социјалне циљеве и социјално власништво у комбинацији 
са  предузетничким  духом/оријентацијом),  са  могућностима  и  перспективама  која 
пружају,  представљају  још  један  корак  ка  установљавању  Републике  Србије  као 
друштва једнаких могућности".15

б.  Правна регулатива за социјално предузетништво.  У вези са претходним,  Закон о 
задругама не признаје социјалне задруге, које су погодна правна  форма за деловање 
оба типа социјалних предузећа (тип ‘А‘ и ‘Б’). Упоредна искуства (Италија, Словенија, 
Енглеска)  указују  да развоју  социјалног  предузетништва  генерално  погодује 
плуралитет правних форми у којем могу да делују социјална предузећа. 

в.  Одсуство   вертикалне  и  хоризонталне  координације  у  области  социјалног  
предузетништва.  Студија  о  стању  социјалног  предузетништва  у  Србији  из  2012. 
године указује на одсуство  одговарајуће координације између органа јавне управе и 
разних секторских политика од значаја за социјално предузетништво, чиме се умањују 
потенцијални синергетски ефекти ових политика на развој социјалног предузетништва. 

г.  Недовољна  веза  између  друштвено  одговорног  пословања  и  социјалног  
предузетништва.  Студија  о  стању  социјалног  предузетништва  у  Србији  из  2012. 
године  указује  на  недовољно  искоришћени  потенцијал  друштвено  одговорног 
пословања за развој социјалног предузетништва, што се  може приписати и недовољној 
промоцији  социјалног предузетништва, његових потенцијала, и добрих пракси у овој 
области. 

8.2. Волонтерство

Волонтерске  активности имају  изузетан  значај  за  промоцију  активног  грађанства  и 
изградњу друштва које се темељи на кохезији и солидарности.  Ове активности имају 
све  већи  значај  и  у  стицању  вештина  неопходних  за  тржиште  рада  и  социјалну 
инклузију друштвено маргинализованих група. Значај волонтирања препознат је у низу 
међународних докумената  Уједињених  нација  и Савета  Европе.  ЕУ је  2011.  годину 
прогласила годином волонтирања, са циљем стварања подстицајног окружења за развој 
волонтирања,  подизања капацитета  волонтерских  организација  и  квалитета  њиховог 
рада, препознавања волонтерских активности и јачања свести о вредностима и значају 
волонтирања. У првој свеобухватној студији о стању волонтирања у земљама ЕУ која 
је  комплетирана  2010.  године,  индикативни  подаци  указују  да  је  између  92  и  94 
милиона грађана ЕУ укључено у неке облике волонтерских активности. 

Према  према  подацима  из  Истраживања  о  стању  у  сектору  цивилног  друштва  из 
2011.године, процењено је да у Србији делује око 150.000 волонтера (поглавље, 2.). 
Само Црвени крст има више од 60.000 волонтера.  Према подацима из истраживања 
„Стање  у  сектору  цивилног  друштва“  о  перцепцији  цивилног  друштва  о  стању  у 
сектору,  које  је  вршено  2011.  године  на  репрезентативном  узорку,  највећи  број 
волонтера ангажован је  у  организацијама  цивилног друштва које  се  баве културом, 
медијима и рекреацијом (по 31%), а најмање код пословних и струковних удружења и 
савеза  (15%).  Волонтери  се  за  волонтерске  активности  најчешће  самоиницијативно 
пријављују волонтерским организацијама (28%), или се до волонтера долази личним 
везама  и  познанствима  (11%).  Релативно  је  мали  процентуални  удео  чланова  који 
волонтирају у својим организацијама (21%). Скоро половина анкетираних организација 

15 Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године, стр. 30-31.
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цивилног  друштва  (48%)  исказала  је  потребу  за  додатном  обуком  када  је  реч  о 
ангажовању запосленог особља и волонтера. 

У Србији постоје примери добре праксе у промоцији и развоју волонтирања. У том 
смислу велики број ОЦД се бави волонтерским активностима и промовисањем истих.

Канцеларије за младе, организоване у јединицама локалне самоуправе,  такође имају 
активну улогу у спровођењу волонтерских програма, при чему шест канцеларија има 
акредитацију за Европски волонтерски сервис, који је део програма за младе Европске 
комисије.  Министарство  омладине  и  спорта  сваке  године  укључује  више  од  3,000 
младих  у  свој  програм:  "Млади  су  закон",  чији  је  циљ  подстицање  грађанског 
активизма и волонтерства међу младима.   

Од укупног броја волонтера Црвеног крста Србије,  више од 60% су обучени млади 
волонтери,  који су прошли јединствени систем обуке,  базиран на активном учешћу 
полазника семинара, интерактивном раду у малим групама и вршњачком образовању. 
Успостављена је и прва мрежа друштвено одговорних привредних друштава  у Србији, 
као део међународне мреже присутне у више од 30 земаља, а која спроводи програме 
тзв.  ‘корпоративног волонтирања’ (волонтирање које организују привредна друштва), 
пружајући  подршку  пословном  сектору  за  укључивање  запослених  у  волонтерске 
активности  у локалној  заједници.  Мрежа спроводи и програм чији  је  циљ да  ојача 
капацитете цивилног друштва кроз волонтерске активности запослених у чланицама 
мреже који донирају специфична знања и време, дајући тако свој допринос решавању 
неког друштвеног проблема. С тим у вези, Стратегија развоја и промоције друштвено 
одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године, као 
једну од  мере и активности које треба да подржи  министарство надлежно за рад и 
социјалну политику, предвиђа оснивање коалиције привредних друштава и појединаца 
из свих друштвених група које би се укључиле у  борбу против незапослености кроз 
форуме  за  давање  савета,  информација  и  контаката,  као  и  успостављање  мреже 
привредних  друштава-волонтера  са  задатком  налажења  места  за  обуку  и  праксу  за 
младе.16

 Успостављена је и годишња награда за корпоративно волонтирање које се додељује од 
2010.  године,  са  циљем  да  се  препознају  и  награде  програми  који  су  највише 
допринели развоју локалних заједница и развоју запослених у чланицама мреже.

Међутим,  идентификовано  је  и  неколико  критичних  питања  за  даљи  развој 
волонтирања: 

а.  Закон о волонтирању  (''Службени гласник РС'',  бр. 36/10).  Анализа Закона,  као и 
јавне расправе одржане у вези са његовом досадашњом применом, указује да  Закон  не 
представља задовољавајући  правни  оквир  за  развој  волонтерства.  Волонтирање  у 
смислу  Закона  јесте  организовано  добровољно  пружање  услуге  или  обављање 
активности од општег интереса, за опште добро или за добро другог лица, без исплате 
новчане накнаде или потраживања друге имовинске користи, осим ако овим законом 
није друкчије одређено. Међутим, Закон волонтирање више третира као посебан облик 
радно-правног односа, него као добровољно пружање услуга или обављање активности 
од јавног интереса на које се, сагласно природи ових активности и услуга, превасходно 
примењују  одредбе  облигационог  права.  Закон  детаљно  и  императивно  нормира 

16 Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 
2010. до 2015. године, стр. 44.
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приватно  правни  однос  између  волонтера  и  организатора  волонтерских  активности 
како  у  случају  дугорочног,  тако  и  у  случају  краткорочног  волонтирања.  Овај 
нормативни приступ има за последицу  високе  трошкове његове примене, нарочито на 
страни  организатора  волонтирања.  Између  осталог,  Закон  прописује  обавезу 
организатора волонтирања да  се пријави у евиденцију министарства,  пре него што 
почне  са  својим  волонтерским  активностима,  да  води  евиденцију  волонтера,  и  да 
министарству поднесе  годишњи извештај  о волонтерским активностима.  За повреду 
ових обавеза прописане су прекршајне санкције. Да овај закон можда прописује строге 
административне обавезе за организатора волонтирања и да то представља сметњу за 
ангажовање волонтера у ситуацији када треба деловати брзо и ефикасно, препознато је 
и у Извештају о раду Посебне радне група за анализу стања и припрему предлога за 
унапређење  добровољног  ангажовања  грађана  у  ванредним  ситуацијама  која  је 
образована  од  стране  Министарства  за  омладину  и  спорт  и  Министарства  за  рад, 
запошљавање,  социјална  и  борачка  питања  и  који  је  усвојен  Закључком  Владе  РС 
05Број: 021-14388/2014-1 од 7. децембра 2014. године.

Када је реч о удружењима као организаторима волонтерских активности,  ове одредбе 
су  у  колизији  са  чланом  11.  Европске  конвенције  о  људским  правима  (слобода 
удруживања)  с  озбиром  да,  сагласно  праски  Европског  суда  за  људска  права,  не 
представљају  легитимно  ограничене  слободе  удруживања.17 Отклањање  ових 
системских недостатака  налаже доношење новог закона о волонтирању којим ће се 
превасходно дефинисати општи оквир јавних политика од значаја за промоцијуи развој 
волонтирања,  њихови носиоци,  и  обавезе  државе  и  других  актера  у  дефинисању и 
спровођењу  ових  политика,  пре  него  што  ће  се  уређивати  приватно-правни  однос 
волонтера и организатора волонтерских активности.  

Према  Националној  стратегији  за  младе  за  период  2015-2025.  године  („Службени 
гласник РС“, број 22/15), Закон о волонтирању у прaкси се није показао на најбољи 
начин.  Овај  закон  нe  oмoгућaвa  oчeкивaнo  прoмoвисaњe  и  стимулисaњe  културe 
вoлoнтирaњa. Дa би сe пoстигao eфeктивни зaкoнски oквир зa вoлoнтирaњe, нeoпхoднo 
je  дa  гa,  пoрeд  Зaкoнa  o  вoлoнтирaњу,  чинe  и  други  зaкoни,  кao  штo  су  Зaкoн  o 
удружeњимa, Зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу, Зaкoн o oснoвaмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, 
aли и нeки сeктoрски зaкoни (културa, сoциjaлнa пoлитикa, млaди и др.). Вoлoнтeризaм 
jeстe  и  увeк  трeбa  дa  будe  oснoвa  цивилнoг  друштвa,  и  кao  тaкaв  трeбa  дa  будe 
пoдстицaн  у  друштву,  a  пoсeбнo  кoд  млaдих.  Вoлoнтирaњe  трeбa  прoмoвисaти  кao 
нeштo штo зajeдничким зaлaгaњeм дoнoси дoбрoбит цeлoкупнoм друштву, кao нeштo 
штo ћe oмoгућити дa сe ствaри пoкрeну и oкрeну. Зa унaпрeђeњe вoлoнтeризмa je битнo 
и умрeжaвaњe вoлoнтeрских oргaнизaциja, jaчaњe њихoвих кaпaцитeтa, aли и утицaњe 
нa прoмeну гeнeрaлнoг стaвa jaвнoсти o вoлoнтeризму сaмo кao сeрвису зa пружaњe 
услугa. Као један од специфичних проблема у овој области, ова стратегија наводи и 
постојање нeпoвoљнoг oкружeњe зa вoлoнтирaњe нa кoje утичe лoш институциoнaлни 
oквир,  нeпoстojaњe  стрaтeгиje  и  плaнa  имплeмeнтaциje  Зaкoнa  o  вoлoнтирaњу  и 
пoдршкa вoлoнтeрским aкциjaмa.

17Ову констатацију не мења чињеница да се Закон не примењује на волонтерске активности чланова 
удружења. Према подацима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, закључно 
са  31.  12.  2014.  године,  212 удружења  пријавило  се  у  евиденцију  о  организаторима  волонтерских 
активности које води Министарство.  
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б. Недостатак  квалитативног  истраживања  у  области  волонтирања.  Због 
недостатка  основних статистичких података  а тиме и квалитативних анализа  у овој 
области, нужно је спровести одговарајуће истраживање које би, између осталог, дало 
прецизнији  одговор  о  стварном  броју  волонтера  као  и  о  економском  значају 
волонтирања  о  оправданости  доношења  посебне  стратегије  за  развој  волонтерства, 
којом би се у овој области координирале и надопуњавале друге секторске политике.   

  

8.3. Улога организација цивилног друштва у пружању услуга социјалне и 
здравствене заштите

Процес  реформе  система  социјалне  заштите  у  Републици  Србији  започео  је  2001. 
године, када су постављени основни принципи реформе. Прихваћен концепт развоја 
социјалних услуга заснивао се на принципима најбољег интереса корисника (пружање 
услуге  усаглашене  са  потребама  корисника,  уз  поштовање  људских  права  и 
достојанства),  доступности услуге корисницима (модел подршке који се спроводи у 
природном окружењу корисника), у најмање рестриктивном окружењу (приоритетним 
развојем услуга подршке у породици), уз партиципацију, одговорност и самосталност 
корисника,  обезбеђивања  интегралног  модела  заштите  (целовите  и  континуиране 
подршке)  и  плурализма  избора  услуга  и  пружаоца  услуга.  У  Стратегији  реформе 
социјалне заштите  из 2005. године  као један од основних разлога реформе система 
социјалне заштите наводи се чињеница да су услуге у социјалној заштити недовољне, 
често  недоступне,  непримерене потребама корисника,  а  да истовремено услуге које 
организује  цивилни  сектор  у  социјалној  заштити  нису  довољно  развијене  и 
искоришћене.  У  новом  Закону  о  социјалној  заштити (''Службени  гласник  РС''  бр. 
24/2011)  одвојене  су улоге  наручиоца  услуга  од  улоге  пружаоца  услуге  јер  према 
одредбама овог закона,  осим услуге процене и планирања, Центар за социјални рад 
може пружати друге услуге само ако у локалној заједници нема другог овлашћеног 
пружаоца услуге социјалне заштите. Закон даје могућност да и организације цивилног 
друштва добију статус овлашћеног пружаоца услуге социјалне заштите које обезбеђују 
Република и локална самоуправа, уколико имају лиценцу за пружање услуге и у оквиру 
јавне набавке закључе уговор са наручиоцем о пружању услуге.

У  циљу  постизања  минималних  стандарда  за  све  пружаоце  услуга  и  уједначавања 
квалитета стручног рада, Закон уводи лиценцирање стручних радника,  лиценцирање 
пружалаца  услуга,  успостављање  Коморе  социјалне  заштите  и  редефинисање 
контролних  и  регулаторних  механизама  (као  што  су  инспекција,  надзор,  уговори, 
супервизија). 

У погледу већег учешћа организација цивилног друштва у пружању социјалних услуга 
постигнути су значајни резултати. Повећано је учешће организација цивилног друштва 
у  пружању  социјалних  услуга  на  локалном  нивоу.У  току  2014.  године,  од  450 
пружалаца  услуга,  130  су  биле  ове  организације (29%).  Од  укупног  броја 
акредитованих програма обуке за пружаоце услуга социјалне заштите, 28% спроводе 
ОЦД, при чему предњаче обуке у области подршке особама и деци с инвалидитетом, 
односно  маргинализованим  групама.  У  току  2014.  године,  реализовано  је  56 
акредитованих  програма,  од  чега  15  акредитованих  програма  које  спроводе  ОЦД 
(27%).  Министарство  за  рад,  запошљавање,  борачка  и  социјална  питања,  кроз 
финансијску  подршку  пројектним  активностимa пружа  подршку  организацијама 
цивилног друштва, првенствено у спровођењу иновативних услуга социјалне заштите 
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на  локалном  нивоу.  На  националном,  односно  покрајинском  нивоу,  заводи  за 
социјалну заштиту пружају различите врсте подршке за јачање капацитета пружалаца 
услуга (укључујући и организације цивилног друштва) у процесу лиценцирања, кроз 
организовање обука, издавање публикација и упутстава и интернет саветовања.

Када  је  реч  о  пружању  услуга  у  здравству,  за  разлику  од  социјалне  заштите, 
законодавни оквир у Републици Србији прописује да носиоци здравствене делатности 
могу  бити  здравствени  радници  и  здравствени  сарадници  који  раде  у  здравственој 
установи или неком од облика приватне праксе. Предлог измена Закона о здравственој 
заштити, који је тренутно у процедури, предвиђа да пружаоци здравствених услуга у 
области  палијативног  збрињавања могу  да  буду  и  организације  цивилног  друштва, 
односно  удружења.  Поред  тога,  Министарство  здравља  већ  неколико  година  има 
отворену буџетску линију кроз коју финансира организације цивилног друштва које се, 
у  сарадњи  са  домовима  здравља,  баве  унапређењем  положаја  осетљивих  група, 
углавном  Рома.  У току  2014.  године,  Министарство  здравља  је  по  овом  основу 
финансијски подржало 15 ОЦД. Постоји добра пракса сарадње са бројним удружењима 
пацијената.  Додатно,ОЦД су  учествовале  у  активностима  у  области  здравства  кроз 
програмску активност "Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије и програмску 
активност  "Програм  Друштва  за  борбу  против  рака  Србије  и  Савеза  друштава 
Војводине. 

И  поред  наведених  резултата,  идентификована  су  питања  на  које  је  нужно  дати 
одговоре,  како  би  се  подстакло  веће  учешће  организација  цивилног  друштва  у 
пружању социјалних и здравствених услуга, а тиме повећала ефикасност и квалитет 
пружених  услуга.  У  области  социјалне  заштите  нарочито  су  критична  следећа 
питања:

а.  Непотпуни правни оквир. Иако је Закон о социјалној заштити усвојен 2011 године, 
још  увек  није  донето  више  од  15  подзаконских  аката,  што  доводи  до  проблема  у 
спровођењу Закона. 

б.  Финансијска (не)одрживост пружалаца услуга социјалне заштите.  Финансирање 
значајног броја услуга социјалне заштите у мандату је локалне самоуправе.  Закон о 
социјалној  заштити  прописује  увођење наменских  трансфера  са  републичког  нивоа 
како  би  се  обезбедила  одрживост  пружања  социјалних  услуга  у  мање  развијеним 
локалним  самоуправама.  Међутим,  још  увек  није  донета  Уредба  о  наменским 
трансферима која треба да регулише начин и критеријуме доделе трансфера, чиме су 
посебно погођене организације цивилног друштва које пружају ове услуге.  

в. Одвајање улоге наручиоца услуга од улоге пружаоца услуга. Поред новчаних давања, 
систем социјалне заштите у Републици Србији био је углавном заснован на домском 
смештају  који  је  финансиран  и  организован  од  стране  Републике.  Започињањем 
реформских процеса децентрализације и приоритетног развоја услуга подршке којима 
се  омогућава  да  корисник  остане  у  свом  дому  и  породици,  увођењем  плурализма 
пружалаца услуга било је неопходно јасно дефинисати улоге актера,  посебно улогу 
локалне самоуправе за развој разноврсних услуга које су потребне њеним грађанима, 
али  и  дефинисати  могућност  да  корисник  може да  бира  пружаоца услуга,  чиме  се 
избегава ситуација у којој постоји само један понуђач и у којој нема конкуренције. У 
условима монопола, корисници нису у могућности да бирају услугу као ни пружаоца 
услуга, нити да изразе своје незадовољство пруженом услугом. Ово је посебно важно 
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за  организације  цивилног  друштва  које  у  равноправној  утакмици  могу  својим 
квалитетом да се изборе за место пружаоца услуга.

г.  Изградња  система  надзора  и  евалуације.  Иако  увођење  организација  цивилног 
друштва  као  пружалаца  социјалних  услуга  доприноси  повећаном  обиму  услуга, 
њиховом већем квалитету и смањењу трошкова, за ефикасно вршење ових услуга од 
кључне  је  важности  успостављање  јасне  функције  праћења,  надзора  и  евалуације 
услуга  од  стране  државних  органа.  Корисници  услуга  припадају  најугроженијим 
групама становништва и они најчешће нису у могућности да бирају услугу, нити да 
искажу своје евентуално незадовољство услугом. Јасан систем контролних механизама 
је стога важан како би се смањила могућност потенцијалне злоупотребе и како би се 
унапредио квалитет услуге. 

д.  Изазови  у  процесу  јавне  набавке  услуга  социјалне  заштите.  Закон  о  социјалној 
заштити прописује примену процедуре јавне набавке услуга социјалне заштите. Позив 
за  достављање  пријава  за  јавне  набавке  треба  да  буде  усклађен  са  захтевима 
минималних стандарда услуга социјалне заштите који подразумева да пружаоци услуга 
имају обезбеђене адекватне просторије за реализацију својих услуга.  Сагласно Закону, 
ако су на конкурсу за доделу уговора учествовали пружаоци услуга који делатност 
обављају у наменским просторијама локалне самоуправе, то ставља остале понуђаче у 
неравноправан положај. Са друге стране, уколико би просторије локалне самоуправе 
биле  додељене  тек  након  конкурса  за  набавку  услуге,  пружалац  који  нема  на 
располагању адекватан простор не би могао да учествује на конкурсу, јер није испунио 
структуралне  стандарде  који,  између  осталог,  подразумевају  адекватан  простор  за 
пружање услуга. Иако би се неко решење могло пронаћи у оквирима које нуди Закон о 
јавно-приватном  партнерству  и  концесијама  (''Службени  гласник  РС'',  брoj  88/11), 
требало  би  размотрити и друга решења која би осигурала фер конкуренцију између 
различитих пружалаца услуга. Поред тога, Закон прописује да се услуге набављају од 
пружаоца који је за то лиценциран кроз поступак јавне набавке. С обзиром да је крајњи 
рок  за  лиценцирање  пружалаца  услуга  мај  2016.  године,  појављује  се  проблем 
наручивања  услуга  с  обзиром  да  велики  број  пружалаца  (поготову  организација 
цивилног друштва) још увек нема лиценцу. 

ђ.  Недовољни капацитети организација цивилног друштва. Иако још увек не постоје 
званични  подаци  о  могућим  тешкоћама  у  испуњавању  минималних  стандарда  за 
услуге,  постоје  индиције  да  ће  за  одређени  број  организација  цивилног  друштва 
испуњавање  ових  стандарда  бити  изазов,  поготово  када  су  у  питању  структурни 
стандарди  (простор  у  коме  се  спроводи  услуга).  Такође,  претпоставка  је  да  ће 
организације  цивилног  друштва,  поготову  у  мањим срединама,  имати  проблема  са 
испуњењем  стандарда  везаним  за  неопходне  кадрове.  Стога  је  потребно  пратити 
процес  лиценцирања  и  евентуално  ревидирати  одређене  стандарде,  или  наћи  друга 
одговарајућа решења, уколико се покаже да велики број организација није у стању да 
испуни минималне стандарде за добијање лиценце. 

У области здравствене заштите:

Када  је  реч  о  пружању  услуга  у  здравству,  за  разлику  од  социјалне  заштите, 
законодавни оквир у Републици Србији прописује да носиоци здравствене делатности 
могу  бити  здравствени  радници  и  здравствени  сарадници  који  раде  у  здравственој 
установи или неком од облика приватне праксе. Предлог измена Закона о здравственој 
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заштити, који је тренутно у процедури, предвиђа да пружаоци здравствених услуга у 
области  палијативног  збрињавања могу  да  буду  и  организације  цивилног  друштва, 
односно  удружења.  Поред  тога,  Министарство  здравља  већ  неколико  година  има 
отворену буџетску линију кроз коју финансира организације цивилног друштва које се, 
у сарадњи са домовима здравља, баве унапређењем положаја осетљивих група.

И  поред  наведених  резултата,  идентификована  су  питања  на  које  је  нужно  дати 
одговоре,  како  би  се  подстакло  веће  учешће  организација  цивилног  друштва  у 
пружању социјалних и здравствених услуга, а тиме повећала ефикасност и квалитет 
пружених  услуга.  У  области  здравствене  заштите нарочито  су  критична  следећа 
питања:

е.  Јасно дефинисање улоге ОЦД у систему здравствене заштите. Неопходно је јасно 
дефинисати улогу организација цивилног друштва у различитим сегментима у којима 
оне могу дати важан допринос поштовању људских права, доступности и квалитету 
здравствене  заштите.  Кључни  сегменти  које  треба  анализирати  и  у  којима  треба 
дефинисати  улогу  ОЦД  су  1.  Здравствене  услуге,  на  пример  пружање  услуга  или 
сарадња других локалних услуга  са  здравственим;  2.  Промоција  здравља и размена 
информација,  на  пример,  добијање  и  ширење  информација  везаних  за  здравствену 
заштиту, упознавање јавности са информацијама кључним за доношење информисаних 
одлука, израда и имплементација истраживања из области здравствене заштите, помоћ 
у промени друштвених ставова везаних за здравље; 3. Утицај на политику, на пример, 
заговарање  политика  које  штите  права  пацијената,  промовисање  једнаког  приступа 
здравству,  изградњу  консензуса  везано  за  здравствене  политике;  4.  Мобилизација 
ресурса, на пример, заступање ставова заједнице везано за алокацију ресурса, изградња 
јавне  одговорности  и  транспарентности  у  трошењу  средстава  и  4.  Мониторинг 
квалитета  здравствених  услуга,  представљање  маргинализованих  и  вулнерабилних 
група, заступање права пацијената.

ж.  Неадекватан  правни  оквир.  Улога  организација  цивилног  друштва  у  области 
здравствене заштите није дефинисана у здравственој политици и нормативним актима. 
Недостатак јасног оквира за сарадњу онемогућава већу улогу организација цивилног 
друштва у здравственој заштити, која је од посебног значаја када је реч о осетљивим 
групама,  за  програме  подршке  у  области  здравствене  заштите,  и  за  заштиту  права 
пацијената и истраживање њиховог задовољства пруженим услугама. 

9. УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У НЕФОРМАЛНОМ 
ОБРАЗОВАЊУ

Неформално образовање (НФО) предмет је бројних јавних политика ЕУ. У стварању 
отвореног и динамичног европског образовног система посебно су се издвојиле три 
димензије:  континуирано  стицање  знања  кроз  целоживотно  учење,  уважавање 
грађанских права и слобода и развој компетенција. Неформално образовање има улогу 
у развоју сваке од ових димензија. Нови стратешки оквир за сарадњу у образовању и 
тренингу међу чланицама ЕУ - Образовање и тренинг 2020, који подржава примeну 
Стратегије Европа 2020, између осталог истиче да су неопходни већа отвореност за 
неформално  образовање  и  повећана  транспарентност  и  признавање  исхода  учења, 
синергија  између  различитих  сектора  образовања  и  тренинга,  умрежавање 
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заинтересованих  страна  које  могу  да  пруже  допринос  развоју,  примени  и  процени 
успешности образовних постигнућа. 

Институционални оквир за неформално образовање у Републици Србији дефинисан је 
Законом о основама система  образовања и васпитања ("Службени гласник  РС'',  бр. 
72/09,  52/11 и 55/13),  Законом о образовању одраслих (''Службени гласник РС'',  бр. 
55/13), Законом о младима ("Службени гласник РС'', бр.  50/11), Законом о социјалној 
заштити  ("Службени  гласник  РС'',  број24/11) и  одговарајућим  стратешким 
документима.  Образовање,  укључујући  и  неформално  образовање,  једно  је  од 
централних  тема Стратегије  одрживог развоја  Југоисточне  Eвропе  до  2020.  године, 
коју је припремио Регионални савет за сарадњу, а по узору на Стратегију одрживог 
развоја Европске уније до 2020 године. 

Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа формирање Савета за 
средње  стручно  образовање  и  образовање  одраслих  чија  улога  обухвата,  између 
осталог,  учешће  у  припреми  стратегије  развоја  и  унапређивања  квалитета  средњег 
стручног  образовања и васпитања,  образовања одраслих,  и  других облика  стручног 
образовања,  укључујући  и  неформално  образовање.  Савет  омогућава  директно 
укључивање  социјалних  партнера  у  процес  креирања  и  планирања  ових  форми 
образовања.  Савет  се  до  сада  највише  бавио  огледним  образовним  профилима  у 
средњем  стручном  образовању  у  школама.  Изменама  Закона  из  2013.  године 
предвиђено  је  формирање  Агенције  за  образовање  и  васпитање  ради  праћења  и 
остваривања  стратешких  циљева  унапређења  целокупног  система  образовања  и 
васпитања.

Закон  о  образовању  одраслих прописује  да  се  образовање  одраслих  оствaрује  као 
формално  образовање,  неформално  образовање  и  информално  учење.  Као  ''јавно 
признате  организаторе  активности''  образовања  одраслих  закон,  између  осталог, 
предвиђа  и  синдикалне  организације,  удружења,  стручна  друштва,  организације  за 
образовање одраслих (народни, раднички, отворени универзитет, универзитет за треће 
доба и др.), центре и организације за стручно усавршавање, удружења послодаваца, као 
и друге организације регистроване за образовну делатност. Друга организација може 
стећи  статус  јавно  признатог  организатора  за  активности  неформалног  образовања 
одраслих  под  условима  прописаним  законом.  Закон  о  образовању  одраслих  је 
успоставио  такве  стандарде  за  стицање  статуса  јавно  признатог  организатора 
активности  које  у  овом  тренутку  могу  да  испуне  само  јавне  установе  у  области 
образовања.

Закон о младима дефинише неформално образовање младих као скуп организованих и 
младима  прилагођених  образовних  активности  које  нису  предвиђене  системом 
формалног  образовања,  заснованих  на  потребама  и  интересовањима  младих, 
принципима добровољног и активног учешћа младих у процесу учења и промоцији 
демократских вредности, кроз које млади стичу вештине неопходне за развој личних 
потенцијала, активно учешће у друштву и бољу и лакшу запошљивост. Закон одређује 
да  садржај  Националне  стратегије  за  младе обухвата  и  развијање  формалног  и 
неформалног образовања младих, као и да међу програме и пројекте од јавног интереса 
у области омладинског  сектора  за  које  се  обезбеђују  средства  из буџета  Републике 
Србије  спадају  и они који  подстичу  неформално образовање  младих  и унапређују 
његов квалитет. 
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Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године ("Службени гласник РС'', бр. 
107/12)  посвећује  пажњу  неформалном  образовању  у  деловима  који  се  односе  на 
стратегију  развоја  система  средњег  стручног  образовања  и  васпитања  и  стратегију 
развоја  подсистема  образовања  одраслих.  Као  мере  за  побољшање  квалитета  и 
успешности  средњег  стручног  образовања  и  васпитања  и  образовања  одраслих,  до 
2020.  године  предвиђа  се:  успостављање  система  сертификације  претходног 
учења;признавања  неформалног  образовања  и  информалног  учења;  успостављање 
Националног  оквира  квалификација (НОК)  за  целоживотно  учење  усклађеног  са 
Европским  оквиром  квалификација;  и  признавање  Европског  система  кредита  у  
стручном образовању, на основу компетенција и квалификација појединаца, без обзира 
на  то  како  су  стечени.  Планиране  акције  обухватају  и  развијање  широке  мреже 
пружалаца  услуга  образовања одраслих која  би у области  неформалног образовања 
обухватала и организације цивилног друштва. Влада Републике Србије је 31. јануара 
2015. године донела Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Стратегије 
развоја образовања у Србији до 2020. године ("Службени гласник РС",  бр. 16/15). У 
Акционом  плану  за  спровођење  Стратегије  развоја  образовања  у  Србији  до  2020.  
године   неформално  образовање  се  помиње  у  делу  који  се  односи  на  образовање 
одраслих18.  У  Акционом  плану   се  користи  законски  термин  „јавно  признати 
организатори активности образовања одраслих“. Међутим, код појединих акција, као 
што  је  увођење  система  за  вредновање  квалитета  за  формално  и  неформално 
образовање одраслих на свим нивоима, искључиво се наводе институције, док се код 
акције оснивање универзитета за треће доба као носиоци препознају само установе. 

У  складу  са  Законом  о  образовању  одраслих,  Министарство  просвете,  науке  и 
технолошког развоја је донело Годишњи план образовања одраслих у Републици Србији  
за 2015. годину ("Службени гласник РС", бр.“, број 2/15) и Прилоге уз Годишњи план  
образовања  одраслих.19 У  поменутим  документима  је  наведено  да  програме 
неформалног образовања могу да реализују основне и средње школе и остале установе 
и  институцијe.  Потребна  средства  за  реализацију  неформалног  образовања  у  2015. 
години су планирана на основу достављених података школа односно школских управа 
и  државних  институција.  У Прилогу 4.  –  Неформално образовање одраслих,  дат  је 
списак  државних  институција,  школских  управа  и  школа  које  могу  да  реализују 
програме  неформалног  образовања  одраслих,  тако  да  су  као  носиоци  програма 
неформалног образовања препознате само јавне установе и институције.

Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији ("Службени гласник 
РС'', бр. 16/10) истиче да развој система каријерног вођења и саветовања утиче на све 
чиниоце, актере и носиоце система образовања (формалног и неформалног), као и да 
подразумева  активно  укључивање  професионалних  удружења,  предузетника  и 
њихових асоцијација у разне облике неформалног образовања. 

Национална стратегија  за  младе  за  период  2015-2025 („Службени  гласник  РС,бр. 
22/15), у оквиру стратешког циља који се односи на унапређен квалитет и могућности 
за стицање квалификација и развој компетенција младих,  предвиђају се: иницирање 
измене  прописа  тако  да  удружења  која  спроводе  омладинске  активности  могу  да 
акредитују програме сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; 
успостављање механизама сарадње удружења која спроводе омладинске активности и 

18Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020.године, стр. 43-45
19Оба документа су доступна на: http  ://  www  .  mpn  .  gov  .  rs  /  dokumenta  -  i  -  propisi  /  dokumenta  /1774-  godisnji  -  plan  -  
obrazovanja  -  odraslih  -  sluzbeni  -  glasnik  -  rs  -  broj  -2-2015-  od  -9-1-2015-  godine  
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канцеларија за младе са образовним институцијама при извођењу наставних програма; 
иницирање  измену  прописа  за  обезбеђивање  учешћа  представника  младих  у 
дефинисању  модела  признавања  претходног  учења  оствареног  у  неформалном 
образовању;  подршка  препознавању  специфичности  неформалних  образовних 
програма  у  омладинском  сектору  који  нису  усмерени  на  стицање  одређене 
квалификације;  подржати  развој  неформалних  образовних  програма  у  омладинском 
сектору, који нису искључиво обуке и тренинзи итд.

Националнa  стратегијa  запошљавања  за  период  2011− 2020.  година (''Службени 
гласник  РС'',  бр.97/11)у  оквиру  посебног  циља:  ''Унапређење  квалитета  људског 
капитала'', указује на потребу развијања модела признавања знања и вештина стечених 
претходним учењем (кроз неформално образовање и информално учење), као допринос 
повећању квалификованости радне снаге и конкурентности на тржишту рада. 

Неки  од  најзначајнијих  примера  добрих  пракси  организација  цивилног  друштва  у 
области  неформалног  образовања  везани  су  за  обуку  наставника  у  пројекту 
Демократизација и децентрализација образовног система у Србији (2002-2004), развој 
изборног предмета  Грађанско васпитање и унапређење компетенција наставника тог 
предмета, укључујући и специјалистичке студије за наставнике. 

Република Србија има право учешћа у свим програмима ЕУ намењеним образовању, 
дефинисаним Стратегијом Европа 2020, али не из исте позиције као земље-чланице. У 
оквиру програма значајних за улогу цивилног друштва у неформалном образовању, 
Србија учествује у програму EРAСMУС +.

У области неформалног образовања уочени су следећи проблеми:

а. Рестриктивни стандарди за неформално образовање. Иако је Законом о образовању 
одраслих направљен значајан искорак у третирању неформалног образовања одраслих 
и организација цивилног друштва као његових пружалаца, прописани оквир поставља 
рестриктивне захтеве у погледу испуњавања стандарда. Закон изражава тенденцију да 
се организације цивилног друштва „преведу“ у јавне установе, уколико желе да се баве 
неформалним образовањем одраслих. Ово се констатација односи и на друге законе 
који уређују ову област,  јер недовољно промовишу плурализам носилаца образовне 
понуде.

б.  Одсуство координације јавних политика у области неформалног образовања. Иако 
су  јавне  политике  у  области  неформалног  образовања  утемељене  на  европским 
принципима,  недостаје  систематски  приступ  праћењу  и  вредновању  примене  тих 
политика, транспарентно прикупљање података о постигнућима и годишњи извештаји 
о  реализацији  акционих  планова.  Нема  довољно  координације  између  различитих 
ресорних министарстава и других националних институција у формулисању политика 
који  се  односе  на  неформално  образовање,  на  исте  или  сродне  циљне  групе 
неформалног образовања, као и на пружаоце услуга НФО из различитих сектора. 

в. Недостатак образовне статистике о неформалномм образовању.  Тренутно није 
могуће дати кванитификовани приказ неформалног образовања, јер оно није предмет 
праћења Републичког завода за статистику; не зна се број и структура корисника ових 
услуга,  врсте услуга у области НФО, а не постоји ни званични регистар пружалаца 
услуга неформалног образовања. Према подацима из Стратегије развоја образовања у 
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Србији до 2020. године, текући пружаоци услуга неформалног образовања су: народни, 
раднички и отворени универзитети; Привредна комора Србије; агенције и институције 
за  регионални,  привредни  и  економски  развој  и  предузетништво;  професионална 
удружења и асоцијације; организације цивилног друштва; приватне образовне установе 
и фирме (тренинг центри, консултанстске фирме и сл.); музеји, библиотеке, читаонице, 
позоришта,  биоскопи  и  галерије;  научне  и  стручне  институције;  казнено-поправне 
установе; институције за друштвену бригу о старима итд.

г.  Непостојање  јединственог  регистра.  Тренутно  не  постоји  јединствени  регистар 
свих организација  које  пружају услуге у области неформалног образовања.  Закон о 
образовању  одраслих  предвидео  je  да  министарство  надлежно  за  образовање  и 
васпитање  води  регистар  активности  образовања  одраслих  и  јавно  признатих 
организатора  активности,  образовања  одраслих,  а  то  предвиђа  и  Акциони  план  за  
спровођење  Стратегија  развоја  образовања  у  Србији  до  2020.  године,   али  остаје 
отворено  питање  (не)достижности  актуелних  стандарда  за  стицање  статуса  јавно 
признатог  организатора  образовања  одраслих  за  организације  цивилног  друштва  и 
њихово укључивање у тај  регистар,  као и питање  јединственог  регистра пружалаца 
свих  услуга  неформалног  образовања,  а  не  само  услуга  у  области   образовања 
одраслих.

д. Непостојање  процедура  акредитације  и  валидације  у  области  неформалног  
образовања  и  признавања  претходног  учења.  Неопходно  је  успоставити  процедуре 
акредитације  које  ће  обезбедити  једнаке  шансе  свим  потенцијалним  пружаоцима 
услуга неформалног образовања. Основу за развој система признавања неформалног 
образовања чини Европски оквир квалификација и Национални оквир квалификација 
(НОК). Крајем 2013. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 
Завод  за  унапређење  образовања  и  васпитања  припремили  су  нацрт  документа 
Национални оквир квалификација у Србији – Систем националних квалификација од  
првог до петог нивоа (НОКС). Један од циљева НОКС-а је обезбеђивање препознавања 
и признавања неформалног образовања и информалног учења. Међу препорукама за 
даљи рад је и она која се односи на неопходност успостављања националног система 
признавања неформалног образовања и информалног учења. У току је процес израде 
Нацрта јединственог НОКС-а који би укључио и квалификације високог образовања.

ђ. Неразумевање  значаја  цивилног  друштва  у  неформалном  образовању. Органи 
државне управе још увек не препознају потенцијал организација цивилног друштва у 
области  неформалног  образовања.  Постоји  тенденција  фаворизовања  јавних 
институција као пружалаца ових услуга. Грађани су још увек недовољно информисани 
о неформалном образовању, његовом значају за професионални – каријерни и лични 
развој,  целоживотном  учењу  и  улози  неформалног  образовања  у  том  процесу. 
Недостаје  континуирана  кампања  којим  би  се  подигла  свести  о  важности 
целоживотног  неформалног  образовања   и  могућностима  оваквог  образовања  кроз 
програме организација цивилног друштва.

е.  Одсуство  партнерства између  јавног,  приватног  и  цивилног  сектора у  области  
неформалног  образовања.  Иако  се  јавне  политике  и  документа  од  значаја  за 
неформално  образовање  позивају  на  социјални  дијалог  и  сарадњу  између  свих 
заинтересованих страна, укључујући и организације цивилног друштва, мали је број 
примера  партнерског  приступа  у  области  целоживотног  учења.  Ова  је  сарадња 
углавном ограничена  на  процес  консултација  у  изради  одређених  јавних  политика. 
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Позитиван изузетак представља сарадња јавног сектора са послодавцима и њиховим 
удружењима по питању преквалификације  или доквалификације  за  запошљавање,  у 
складу са потребама тржишта рада. Међутим, недостају промовисање партнерства у 
области неформалног образовања и механизми за његову реализацију у пракси.

10. УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРОЦЕСУ 
ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

У  процесу  приступања  Србије  ЕУ  цивилно  друштво  има  значајну  улогу.  Сталним 
заговарањем  вредности  на  којима  почива  Унија  (демократија,  владавина  права, 
заштита  људских  и  мањинских  права)  цивилно  друштво  приближава  грађанима 
суштину и користи од процеса европских интеграција. Након одлуке Европског савета 
у јуну 2013. године да прихвати препоруку Европске комисије и почне преговоре са 
Србијом о чланству у ЕУ, успостављена су одговарајућа тела и процедуре за вођење 
преговора. 

Преговарачки оквир Европске уније за Републику Србију, усвојен је од стране Савета 
17. децембра 2013, а представљен на Састанку на нивоу министара на ком је отворена 
Међувладина конференција о приступању Србије Европској унији,  21. јануара 2014. 
године  у  Бриселу.  У  ставу  11.  Преговарачког  оквира  који  образлаже  отварање 
поглавља 23 и 24 у раној фази преговора наводи се: ''…Поменути акциони планови 
којима ће се утврдити приоритети Србије када је реч о реформама треба да се израђују 
кроз  транспарентан  процес  консултацијама  са  свим  релевантним  заинтересованим 
странама како би се обезбедила максимална подршка њиховом спровођењу''. У ставу 
30. Преговарачког оквира такође се инсистира на транспарентности процеса: ''Како би 
се повећало поверење јавности у процес проширења, одлуке ће се доносити на што 
отворенији начин у циљу обезбеђења веће транспарентности. Интерне консултације и 
расправе биће заштићене у оној мери у којој је то неопходно да би се заштитио процес 
одлучивања, а у складу са прописима ЕУ о приступу јавности документима у свим 
областима деловања Уније''.

И Влада Србије у својој Уводној изјави на Међувладиној конференцији у Бриселу, 21. 
јануара 2014. године обавезала се на сарадњу са организацијама цивилног друштва: 
''Питање приступних преговора и напретка Републике Србије у том процесу ће бити 
предмет  редовног  праћења  од  стране  Народне  скупштине  Републике  Србије, 
дефинисан Резолуцијом Народне скупштине о улози Народне скупштине и начелима у 
преговорима  о  приступању  Републике  Србије  Европској  унији  из  2013.  године. 
Посебну улогу у приступним преговорима ће имати организације цивилног друштва. 
На  тај  начин  овај  процес  ће  добити  пуни легитимитет  и  постати  власништво  свих 
грађана Републике Србије''.

Европски економски и социјални комитет усвојио је 10. јула 2014. Мишљење о Јачању 
транспарентности  и  инклузивности  процеса  приступања  ЕУ  од  10.  јула  2014 
Мишљењем  је  истакнута  потреба  за  конзистентнијим  приступом  европских 
институција,  влада  држава  чланица  и  држава  кандидата  обезбеђивању 
транспарентности и укључености у свим фазама приступних преговора и у свим јавним 
политикама у државама кандидатима и потенцијалним кандидатима.
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Процес  преговарања  води  Влада  РС  преко  Координационог  тела  на  чијем  је  челу 
Председник  Владе  и  Преговарачког  тима.  Основу  преговарачке  структуре  чини  35 
преговарачких група -  међуресорних радних тела, у  чијем су саставу представници 
институција  задужених  за  предлагање  и  примену  прописа  којим  се  домаће 
законодавство усклађује са прописима ЕУ. Канцеларија за европске интеграције пружа 
стручну и техничку подршку процесу приступања и учествује у раду преговарачких 
група у свим фазама преговора. Процес приступања спроводи се на основу Националне 
стратегије Србије за приступање Србије и Црне Горе Европској унији,  Националног 
програма за интеграцију Србије у Европску унију и Националног програма за усвајање  
правних тековина ЕУ за период 2014 - 2018. године. Србија је 2011. године донела и 
Стратегију  комуникације  о  приступању  Европској  унији  у  којој  се  организације 
цивилног  друштва  препознају  као  значајан  чинилац  укупног  процеса  европских 
интеграција и  партнер Владе у напорима да се овај процес приближи грађанима. 

Одлуком о формирању Координационог тела ("Службени гласник РС", бр. 84/13, 86/13, 
31/14, 79/14) остављено је председницима преговарачких група да, укoликo сe пojaви 
пoтрeбa зa укључивaњeм других oргaнa и oргaнизaциja у рaд прeгoвaрaчкe групe, мoгу 
исте пoзвaти дa учeствуjу у рaду тe групe. 

Организације  цивилног  друштва  учествују  у  праћењу  аналитичког  прегледа 
законодавства–скрининзима у 35 преговарачких поглавља,  праћењем преко вебстрима 
састанака експланаторних скрининга, учешћем у припреми билатералних скрининга за 
појединачна  преговарачка  поглавља,  и  учешћем  на  информативним  састанцима  о 
одржаним билатералним скрининзима за појединачна поглавља, који се организују у 
сарадњи  са  шефом  Преговарачког  тима.  За  свако  од  преговарачких  поглавља 
организују  се  састанци  представника  радних  група  са  организацијама  цивилног 
друштва.  Поред  тога,  на  основу  позива  Канцеларије  за  сарадњу  са  цивилним 
друштвом,  организације  цивилног  друштва  су  моглe  да  доставе  своју  анализу 
усклађености законодавства Србије и ЕУ и учествују у консултацијама за поглавље 23 
и поглавље 24.

Народна  скупштина  Републике  Србије  усвојила  је  16.  децембра  2013.  године 
Резолуцију  о  улози  Народне  скупштине  и  начелима  у  преговорима  о  приступању  
Републике  Србије  Европској  унији.  У  Резолуцији  се  дефинише  улога  Скупштине  у 
преговорима  и  обавезује  Влада  да  доставља  све  релевантне  документе  надлежном 
скупштинском  одбору  (Одбор  за  европске  интеграције),  укључујући  преговарачке 
позиције утврђене на седницама Владе. Резолуција признаје значај и улогу цивилног 
друштва у процесу преговора. У тачки 24 Резолуције наводи се да Народна Скупштина 
сарађује  са  цивилним  друштвом,  стручном  јавношћу  и  другим  заинтересованим 
чиниоцима како би се постигла њихова укљученост у све фазе процеса преговора о 
приступању Србије ЕУ. 

Влада  Републике  Србије  усвојила  је  у  септембру  2013.  године  Основу  за  вођење 
преговора и закључивање уговора за приступање Републике Србије Европској унији у 
којој се посебно подвлачи важност јавних расправа и укључивање цивилног друштва у 
тај процес. 

Организације  цивилног  друштва  су формирале  неколико  коалиција за  праћење 
преговора,  као  и  механизам  сарадње са Владом -  Национални конвент о Европској 
унији. Одбор за европске интеграције Скупштине Србије донео је 4. јуна 2014. Одлуку  
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о  поступку  разматрања  предлога  преговарачке  позиције  у  процесу  преговора  о  
приступању Републике Србије Европској унији у којој се наводи да одбор обавезно, пре 
разматрања  предлога  преговарачке  позиције,  разматра  предлоге  и  препоруке 
представника цивилног друштва, односно Националног конвента о ЕУ. Конвент је тело 
за структурисани дијалог о преговорима у ком учествују држава, политичке странке, 
ОЦД,  професионалне  организације,  привреда,  стручњаци  и  други  представници 
заинтересоване  јавности.  Конвент  ради  у  оквиру Радних  група које  су  задужене  за 
одговарајућа преговарачка поглавља.

Организације цивилног друштва су укључене и у процес програмирања међународне 
развојне  помоћи,  са  фокусом на  помоћ  ЕУ.  За  ову  сврху,  Канцеларија  за  европске 
интеграције  основала  је  посебан  механизам  за  консултације  са  организацијама 
цивилног  друштва  –  секторске  организације  цивилног  друштва  (СЕКО).  Под 
секторском организацијом цивилног друштва подразумева се конзорцијум од минимум 
три, а максимално пет организација од којих је једна водећа организација, а које даље 
укључују  друге  заинтересоване  организације  у  мрежу  организација  формирану  око 
сваког конзорцијума. Формирано је девет конзорцијума који покривају осам сектора 
(правда, унутрашњи послови, реформа јавне управе, конкурентност, животна средина и 
климатске  промене,  енергетика,  развој  људских  ресурса  и  друштвени  развој  и 
пољопривреда и рурални развој) и један заједнички за три тематске области (цивилно 
друштво, медији и култура). Сектори и тематске области су дефинисани у документу 
Национални  приоритети  за  међународну  помоћ  за  период  2014-2017.  године  са  
пројекцијама до 2020. године. СЕКО механизам је успостављен како би се унапредио 
конструктивни  дијалог  између  државних  органа  и  цивилног  друштва  у  процесу 
програмирања  и  повећању  ефикасности  коришћења  развојних  средстава,  посебно 
фондова ЕУ. Канцеларија за европске интеграције је израдила оквир Програма сарадње 
који дефинише мандат СЕКО механизма, заинтересоване стране, као и њихове улоге, 
одговорности  и  обавезе.  Заједно  са  резултатима  рада  СЕКО,  Програм  сарадње 
представља основу за оцену успешности функционисања СЕКО механизма.

Поред тога, у новембру 2014. Канцеларија за европске интеграције Владе Републике 
Србије  потписала  је  Меморандум о  сарадњи у  области планирања,  програмирања,  
праћења  и  извештавања  о  међународној  развојној  помоћи са  девет  партнерских 
организација цивилног друштва. Основни циљ Меморандума је институционализација 
односа  Канцеларије  за  европске  интеграције  и  секторских  организација  цивилног 
друштва,  преузимање  обавеза  за  спровођење  заједничких  активности  у  процесу 
планирања, програмирања, праћења и извештавања о међународној развојној помоћи.

Током  2014.  године,  у  оквиру  годишњег  циклуса  програмирања  националног  ИПА 
програма,  одржано  је  8  састанака  између  представника  релевантног  министарства, 
ОЦД (СЕКО) и запослених из КЕИ, а такође су организоване и две рунде Секторских 
радних група за програмирање и праћење средстава ЕУ и међународне развојне помоћи 
(укупно  16 састанака)  на  којима  су  присуствовали  представници СЕКО механизма. 
Током израде оперативних програма за програме прекограничне и транснационалне 
сарадње, одржане су 34 консултативне радионице, уз учешће представника ОЦД, а у 
мају  2014.  године  је  организована  консултативна  радионица  само  за  представнике 
СЕКО механизма са циљем да се дискутује о презентованим нацртима оперативних 
програма.  Фокус  је  био  на  дискусији  о  предложеним  активностима  у  оквиру 
усаглашених тематских приоритета.
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У  истом  периоду,  уз  подршку  Канцеларије  за  сарадњу  са  цивилним  друштвом, 
организовано је 16 обука за представнике ОЦД, углавном на теме везане за процес ЕУ 
интеграција,  укључујући и 3 обуке на тему Инструмента за претприступну помоћ у 
новој финансијској  перспективи 2014-2020 и програмирања ИПА II за представнике 
СЕКО механизмa. 
 
Канцеларија за европске интеграције је у 2014. години подржала пет пројеката ОЦД 
које  се  баве  информисањем  о  различитим  аспектима  Европске  уније  и  европске 
интеграције Србије, средствима из буџета Републике Србије.

У вези са улогом организација  цивилног друштва у процесу европских интеграција 
пажњу заслужују следећа питања:

а.  Механизам  учешћа  организација  цивилног  друштва  у  праћењу  преговарачких  
поглавља.  Као  што  је  претходно  напоменуто,  председници  преговарачких  група 
одлучују  о  начину  укључивања  организација  цивилног  друштва  у  преговоре  о 
одређеном  поглављу. Тренутно се ова сарадња одвија искључиво преко Канцеларије за 
сарадњу са цивилним друштвом. Оваква пракса у будућности може потенцијално да 
доведе  до  преоптерећења  Канцеларије  и  стварања  ''уског  грла''  у  сарадњи Владе  и 
цивилног друштва у преговорима о чланству Србије у ЕУ.  

б. Правовремено и објективно информисање о преговарачком процесу. Имајући у виду 
да  у  праћењу  преговарачког  процеса  непосредно  учествује  ограничен  број 
организација  цивилног  друштва,  правовремено  информисање  коришћењем  медија, 
телевизије,  интернета,  социјалних  мрежа  и  других  алата  од  посебног  је  значаја  за 
упознавање шире јавности са током и оствареним напретком у преговарачком процесу.

в. Учешће  организација  цивилног  друштва  у  програмирању  и  праћењу  спровођења  
средстава ЕУ. У циљу ефикасног функционисања СЕКО механизма, неопходно је да 
свака заинтересована страна обавља активности у складу са дефинисаним циљевима, 
улогама, обавезама и одговорностима. Нужна је и његова периодична евалуација, како 
би  се  уочили  евентуални  недостаци  у  механизму  и  утврдиле  мере  за  њихово 
отклањање.

г. Пoдизaњe кaпaцитeтa државне управе зa прoгрaмирaњe и прaћeњe извeштaвaњa o  
рeaлизaциjи  фoндoвa  EУ  нaмeњeних  цивилним  друштву.  У  наредном  периоду 
неопходно је ојачати капацитете Канцеларије  за сарадњу са цивилним друштвом зa 
прoгрaмирaњe и  прaћeњe извeштaвaњa o рeaлизaциjи  фoндoвa EУ  нaмeњeних 
цивилним  друштву.  Даље,  Канцеларија  би  трeбaло  дa прeузмe oвлaшћeњa у 
дeцeнтрaлизoвaнoм систeму упрaвљaњa срeдствимa EУ нaмeњeних цивилнoм друштву. 
Успoстaвљaњe дeцeнтрaлизoвaнoг упрaвљaњa EУ фoндoвимa прeдстaвљa вaжaн кoрaк 
кa учлaњeњу  Рeпубликe Србиje у  Eврoпску  Униjу  тj.  припрeму  држaвнe 
aдминистрaциje Рeпубликe Србиje зa кoришћeњe Структурних и Кoхeзиoних фoндoвa 
EУ.  Дeцeнтрaлизoвaн  систeм  упрaвљaњa срeдствимa EУ  нaмeњeних  цивилнoм 
друштву  пoдрaзумeвaћe прeмeштaњe oдгoвoрнoсти  зa прoгрaмирaњe,  упрaвљaњe и 
прaћeњe прoгрaмa нaмeњeних  цивилнoм друштву  сa Дeлeгaциje Eврoпскe униje нa 
oргaнe Рeпубликe Србиje.
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У  нaрeднoм  пeриoду  прeдстojи  ближe дeфинисaњe и  пoдeлa нaдлeжнoсти  измeђу 
Канцеларије  за  сарадњу  са  цивилним  друштвом  и  других  институциja a прe свeгa 
Сeктoрa зa угoвaрaњe и  финaнсирaњe прoгрaмa из  срeдстaвa EУ  (ЦФЦУ),  aли  сe 
oчeкуje дa ћe Канцеларија имaти улoгу прoгрaмирaњa бeспoврaтнe пoмoћи нaмeњeнe 
цивилнoм друштву, инфoрмисaњe ширe jaвнoсти и припрeму Смeрницa зa пoднoсиoцe 
прeдлoгa прojeкaтa,  сaстaвљaњe мoнитoринг  извeштaja зa Сeктoр  зa угoвaрaњe и 
финaнсирaњe прoгрaмa из срeдстaвa EУ (ЦФЦУ) и Зajeдничкe пoдoдбoрe зa прaћeњe, 
успeшнoсти спрoвoђeњa свих прojeкaтa и прoгрaмa EУ нaмeњeних цивилнoм друштву 
у  oквиру  свoje нaдлeжнoсти  путeм  мoнитoринг  пoсeтa нa тeрeну  и  рeдoвнoг 
извeштaвaњa кoрисникa срeдстaвa кao и нa oснoву прикупљeних пoдaтaкa.

Дa би  успeшнo спрoвoдилa oвe функциje и  пoтврдилa вaжнoст  улaгaњa у  рaзвoj 
oргaнизaциja цивилнoг  друштвa из  срeдстaвa EУ,  Канцеларија  мoрa пoдићи  свoje 
кaпaцитeтe  зa прoгрaмирaњe и  прaћeњe извeштaвaњa o рeaлизaциjи  фoндoвa EУ 
нaмeњeних цивилним друштву. У  oвoм прoцeсу вeлики знaчaj имaћe искуствo прaћeњa 
прojeкaтa кojи су финaнсирaни из нaциoнaлних ИПA срeдстaвa нaмeњeних цивилним 
друштву a суфинaнсирaни oд стрaнe Канцеларије.

д. Благовремен  приступ  јавности  документима  насталим  у  процесу  приступних  
преговора.  Неопходно је  обезбедити  инструменте  и  канале  комуникације  којима  ће 
документа настала у процесу приступних преговора бити правовремено доступна на 
увид  и  коментарисање  свим  заинтересованим  странама  за  учешће  у  процесу 
приступних преговора. У овом процесу је потребна пуна примена постојећег домаћег 
правног  оквира  и  препорука  датих  од  стране  европских  институција,  нарочито 
Европског парламента и Европског економског и социјалног комитета.
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