
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ 

O ПРЕДЛОГУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ 

ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ 

 

 

Одбор за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, на седници 

одржаној 23. јула 2015. године,  а на предлог Министарства државне управе и локалне 

самоуправе, утврдио је Програм јавне расправе о Предлогу националне стратегије за 

стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за 

период 2015-2019. године (у даљем тексту: Предлог стратегије), у складу са чланом 41. 

став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 

88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14).  

Јавна расправа је спроведена у периоду од 23. јула 2015. године до 14. августа 

2015. године, а текст Предлога стратегије био је постављен на интернет страници 

Министарства државне управе и локалне самоуправе, интернет страници Канцеларије 

за сарадњу са цивилним друштвом и на порталу е-Управа. 

 Предлог стратегије сачинили су експертска и Пројектна група која је 

образована од стране Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, а коју су чинили 

представници ресорних министарстава (Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  

Министарство здравља, Министарство финансија, Министарство правде, 

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Канцеларија за европске 

интеграције) и организација цивилног друштва (Стална конференција градова и 

општина). Пројектна група, до дана подношења овог извештаја, одржала је укупно 

четири (4) састанка: 

 

- 18. јули 2014. године; 

- 8. септембар 2014. године; 

- 16. јануар 2015. гoдинe; 

- 11. мај 2015. гoдинe. 

 

За учествовање у јавној расправи позвани су представници ресорних органа 

јавне управе, представници организација цивилног друштва и други заинтересовани 

субјекти. 

Примедбе, предлози и сугестије достављани су Канцеларији за сарадњу са 

цивилним друштвом, путем електронске поште на е-мејл  

stefan.otasevic@civilnodrustvo.gov.rs и  на office@civilnodrustvo.gov.rs, или поштом на 

адресу Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Булевар Михајла Пупина 2, 

Нови Београд, са назнаком Јавна расправа о Предлогу националне стратегије за 

стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за 

период 2015-2019. године. Примедаба, предлога и сугестија које су на овај начин у 

току јавне расправе доставили представници органа јавне управе, организација 

цивилног друштва и заинтересованих појединаца, било је укупно четрнаест (14). 



У току трајања јавне расправе одржана су три округла стола у више градова у 

Србији и то:  

- у Београду 29. јула 2015. године, у просторијама Клуба посланика; 

- у Новом Саду 31. јула 2015. године, у просторијама Скупштине 

аутономне Покрајине Војводине;  

- у Нишу 5. августа 2015. године, у просторијама Скупштине града Ниша. 

 

Имајући и виду да се ради о изради првог стратешког документа за стварање 

подстицајног окружења за развој цивилног друштва, који има за циљ успoстaвљaњe 

oквирa зa рaзвoj и oдрживoст грaђaнскoг друштвa, унaпрeђeњe сaрaдњe институциja 

влaсти и oргaнизaциja цивилнoг друштвa, кao и дeфинисaњe мeрa зa вeћe укључивaњe 

зaинтeрeсoвaнe jaвнoсти у прoцeсe крeирaњa и спрoвoђeњa јавних пoлитикa, у јавној 

расправи је учестовао већи број представника ресорних министарстава, јавних служби, 

удружења, фондација, задужбина и других заинтересованих лица.  

 

Присуствовало је укупно 218 представника заинтересоване јавности и то: 

1. у Бeoгрaду 118 учeсникa, од којих је било 32 представника органа државне 

управе, представника организација цивилног друштва и заинтересованих 

појединаца укупно 86. Такође, је скупу присуствовало и 4 представника медија. 

2. у Нoвом Сaду је присуствовало укупно 56 учeсникa, од којих је 52 

представника организација цивилног друштва и 4 представника органа државне 

управе. Присуствовала су и 4 представника медија. 

3. у Нишу је укупно било присутно 44 представника организација цивилног 

друштва и 6 представника медија. 

Примедаба, предлога и сугестија, у писаној форми или путем е-мејл адресе, које 

су у току јавне расправе пристигле, било је укупно 14. 

Коментари и примедбе су се највећим делом односили на област финансијске 

одрживости организација цивилног друштва, правни и институционални оквир и 

област социо-економског развоја организација цивилног друштва. Примедбе и 

сугестије које су узете у разматрање од стране експертске групе и које су делимично 

прихваћене, односили су се, пре свега на: увођење нових посебних циљева у ову 

стратегију, односно проширивање циљева ове страгегије; проширивање појма 

„организације цивилног друштва“, пре свега на грантска удружења, асоцијације и 

савезe; сврху оснивања Савета за развој и сарадњу са цивилним друштвом; 

проширивање појма социјалног предузетништва; дефинисање индикатора и рокова на 

јаснији и прецизнији начин. 

Највећи број примедаба које су у потпуности прихваћене, јесу оне које су се 

односиле на корекцију индикатора и средстава верификације очекиваних резултата, 

пре свега у области европских интеграција (поглавље 10.), прецизније одређивање, 

односно, корекција одређених рокова предвиђених у Акционом плану, измену назива 

стратешког документа, корекцију описа стања у поглављу 8. који се односи на 

волонтирање.  

Такође, један број коментара и предлога за унапређење текста Предлога 

стратегије односио се и на област улоге организација цивилног друштва у социо-



економском развоју, односно на измене Закона о социјалној заштити и подзаконских 

аката, односно на улогу организација цивилног друштва као пружаоце социјалне 

заштите. Ти коментаре, иако се ради о добрим предлозима, прихваћени су делимично с 

обзиром на предмет регулисања ове стратегије, те ће исти бити узети у обзир приликом 

израде Иницијативе за измене и допуне прописа из области социјалне заштите. 

У области нефорамлног образовања, сугестије су се односиле на јачање улоге 

организација цивилног друштва у области неформалног образовања, тј. њихове улоге 

као пружалаца услуга неформалног образовања. Сугестија највећег броја организација 

цивилног друштва јесте да се, кроз активности у Акционом плану за спровођење ове 

стратегије, омогући организацијама цивилног друштва, веће учешће у креирању јавних 

политика из ове области. Јачање улоге организација цивилног друштва у креирању и 

спровођењу јавних политика уједно је био и коментар, односно, сугестија која је 

упућена и на друге области које уређује ова стратегија. 

Примедбе, предлози и сугестије које не представљају предмет регулисања ове 

стратегије или које не могу да доприносу унапређењу квалитета ове стратегије, нису 

прихваћене.   


