
ИЗВЕШТАЈ О КОНСУЛТАТИВНОМ САСТАНКУ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ 

ДРУШТВА 

 

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије (у даљем тексту: 

Канцеларија), у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја (у 

даљем тексту: Министарство), организовала је у понедељак, 25. априла 2016. године 

консултативни састанак са преко осамдесет представника/ца организацијa цивилног 

друштва. Испред Министарства, састанку су присуствовали министар др Срђан Вербић, 

Зорана Лужанин, државни секретар, Ивана Ценерић, шефица кабинета и специјална 

саветница министра и Мирјана Бојанић, посебна саветница министра. 

Састанак је отворио в.д. директора Канцеларије, Жарко Степановић указавши на значај 

континуиране сарадње између органа државне управе и организација цивилног друштва. 

Господин Степановић је истакао да ово није први овакав скуп и да је основна интенција да 

се организације цивилног друштва сусретну са појединим ресорним министарствима и 

дебатују на теме које су најважније у одређеној области. Такође, Степановић је најавио да 

ће Влада Републике Србије у наредном периоду усвојити Стратегију за стварање 

подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период од 

2016. до 2020. године. Ова стратегија као једну од важнијих тема препознаје и неформално 

образовање, где су организације цивилог друштва препознате као кључни партнери. 

Степановић је истакао и важност Правилника о јавно признатом организатору активности 

образовања одраслих, који је од недавно у процесу имплементације, отварајући прилику 

да у наредном периоду организације цивилног друштва више партиципирају као пружаоци 

услуга у овом домену. Степановић се осврнуо и на потребу за сарадњом између јавног, 

приватног и цивилног сектора, нарочито ако имамо у виду средства која привредни 

субјекти издвајају за финансирање програма и пројеката организација цивилног друштва.  

Госпођа Зорана Лужанин је у свом уводном обраћању указала на важност постављања 

квалитетног и стабилног система, као темеља за даље уређивање појединачних области 

система. Лужанин је навела и потребу системског повезивања доуниверзитетског и 

универзитетског образовања, у чијем би фокусу требало да буде ученик. Госпођа Лужанин 

је истакла и потребу за увођењем двопредметног наставника и најавила да Министарство 

има у плану да у предстојећем периоду покрене могућност за стицање компентенција за 

предавање још једног предмета свих наставника који се налазе у образовном систему. 

Госпођа Лужанин је затим упутила присутне у планове Министарства који се односе на 

уређивање законског оквира, те да је започет рад на изради Закона о високом образовању 

и да се очекује учешће цивилног сектора у процесу израде овог закона. Такође, у току је и 

рад на изради Закона о признавању високошколских исправа. Лужанин је истакла да 

Министарство разматра на који начин појачати укључивање родитеља у образовни систем, 



као и веће ућешће стручних друштава у Србији. Госпођа Лужанин је на крају додала да је 

Србији неопходна реформа гимназије. 

Госпођа Ивана Ценерић, шефица кабинета и специјална саветница министра, је у свом 

уводном обраћању нагласила неопходност развоја система целоживотног учења и 

укључивања организација цивилног друштва у исти. У том смислу, Министарство настоји 

да створи једну свеобухватну стратегију која би обухватила све поједине сегменте, али је 

пре тога неопхпдно дефинисати који је то концепт целоживотног учења у складу са оним 

шта је могуће у нашем систему. Ценерић је истакла да је Министарству на том путу 

потребна подршка цивилног друштва, нарочито када је у питању прикупљање експертизе 

у области целоживотног учења и имајући у виду да су организације цивилног друштва 

пружаоци услуга у овој области. 

Присутнима се затим обратио министар др Срђан Вербић, скренувши пажњу на 

недостатак људског капацитета у државној администрацији који би се на адекватан начин 

бавили појединим питањима од значаја за области из надлежности Министарства. Како би 

се тај изазов превазишао, Министарству је неопходна подршка цивилног сектора. Такође, 

министар је истакао и то да је подршка цивилног сектора потребна и по питању 

социјалног дијалога и социјалних иновација, у циљу подизања квалитета живота. 

Министар Вербић се осврнуо на наш научно истраживачки потенцијал, који је препознат у 

Европи. Приметно је да постоји знатно мањи број истраживања у области друштвених 

наука у односу на природне науке који је препознат као релевантан. Министар је 

закључио да је неопходна сарадња са цивилним сектором при изради нових стратешких 

докумената, како би се на ефикаснији начин дошло до квалитетнијег коначног производа. 

Овакав начин сарадње већ постоји, али је неопходно проширити и интезивирати сарадњу 

државне управе са цивилним сектором, како би се дошло до квалитетнијих решења. 

Госпођа Ивана Ценерић се осврнула на Стратегију развоја образовања и спречавања 

осипања из система образовања и васпитања, која је препозната као приоритет. Она је 

истакла да је неопходно учешће свих препознатих актера у спровођењу прописаних мера, 

почев од органа државне управе до јединица локалне самоуправе. Ценерић се осврнула на 

студију која се бави мерама подршке сиромашној деци кроз њихову образовну путању, 

закључивши да на том плану постоји могућност укључивања организација цивилног 

друштва (прикупљање неопходне обуће, одеће и исхране; теренске услуге; прикупљање 

података; креирање система за рано упозоравање). Госпођа Ценерић је представила и 

пројекат „Спречавање осипања ученика из образовног система“, који Министарство 

спроводи у сарадњи са UNICEF-ом и Центром за образовне политике, где је потребна 

помоћ цивилног друштва у спровођењу предвиђених активности. Она је додала да је 

неопходно на време препознати проблеме деце и ученика, како би се осмислиле 

активности које ће им помоћи онда када по први пут наиђу на неку баријеру, а не онда 

када је касно. 



Присутнима се затим обратила госпођа Жаклина Веселиновић из Центра за образовне 

политике, која се осврнула на уводна обраћања, подржавши позив Министарства за 

дијалог и детаљније представила пројекат „Спречавање осипања ученика из образовног 

система“. Госпођа Веселиновић је навела да се овај пројекат спроводи већ две године, 

како за основне, тако и за средње школе – са фокусом на средње школе. У пројекат je 

укључено шест средњих школа и четири основне школе из најугроженијих општина. У 

току је пилотирање три компоненте пројекта: прва мера има индивидуализован приступ 

ученику, друга мера је усмерена на родитеље, вршњачку подршку и на нови вид допунске 

наставе, док се трећа компонента бави нивоом целе школе. Она је додала да је у свим 

школама у оквиру пројекта успостављен тим за превенцију осипања. 

Госпођа Мирјана Бојанић, посебна саветница министра, ближе је упознала присутне са 

тренутним стањем и плановима за препознавање неформалног и информалног учења и 

стицања квалификација. Она је истакла да је Национални оквир квалификација кровни 

документ који уређује систем квалификација. Овај документ је неопходно даље разрадити 

у смислу стварања институционалних услова за његову пуну имплементацију. Госпођа 

Бојанић је навела да постоје три пута за стицање квалификација у Србији: формални, 

неформални и признавање претходног учења, које је препознато у Закону о образовању 

одраслих. Она је истакла да је систем признавања претходног учења јако важан за 

подизање квалификационе структуре нашег становништва. Једна од важних алатки у 

валидацији формалног и неформалног учења јесте каријерно вођење и саветовање на 

различитим нивоима, у чему су Министарство омладине и спорта и канцеларије за младе 

партнери Министарства. Госпођа Бојанић је истакла да је првенствено важно 

идентификовати које су квалификације потребне систему формалног образовања, како би 

реформа формалног образовања ишла у жељеном правцу. 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

 Организације су изразиле задовољство за спремност Министарства на дијалог са 

организацијама и изразиле спремност на сарадњу и подршку у спровођењу мера 

образовне политику. 

 Истакнута је неопходност међусекторског приступа, а у том смислу и сарадње са 

цивилним сектором.  

 Министарство настоји да обезбеди могућност организацијама цивилног друштва и 

истраживачима, који нису тренутно у акредитованим институцијама, могућност да 

конкуришу на истраживачким пројектима. 

 У области иновација, потребно је направити мрежу иновационих организација и 

мапирати који све фондови могу да подрже њихове пројекте, односно патенте и 

која су све надлежна министарства. 



 Препозната је неопходност сарадње са нашим научницима у дијaспори, у складу са 

Стратегијом научно-технолошког развоја. Министарство тражи средства односно 

донатора који би финансирао пројекте наших научника из дијаспоре који би били 

спремни да се врате у Србију. У том смислу препознају подршку и од стране  

организацја цивилног друштва у проналажењу адекватног донатора.  

 Васпитна улога школе је препозната у Стратегији за основне школе и средње 

школе – неопходна је сарадња са организацијама цивилног друштва, 

Министарством културе и медијима да би се оствариле промене; Министарство 

припрема пилот пројекте који се тичу повратка васпитне улоге школе.  

 У изради је Стратегија интернационализације високог образовања и позивају се сви 

заинтересовани да се јаве на и-мејл: razvoj@mpn.gov.rs и да својим предлозима дају 

предлоге за израду овог документа. 

 Министарство је изразило спремност за подршку у имплементацији пројеката 

подржаних од стране међународних донатора, у смислу формалне подршке, а за 

поједине веће пројекте и могућност материјалне подршке (суфинансијске). 

 Истакнута је неопходност дефинисања механизама за даљу сарадњу са 

организацијама цивилног друштва. У том смислу, а ради лакше коресподенције са 

организацијама цивилног друштва, Министарство ће отворити неколико и-мејл 

адреса за одређене области из надлежности Министарства, за које ће бити 

одговорни запослени у одређеним секторима Министарства. Ове адресе ће бити 

објављене по отварању истих. 

 Потребно је чешће организовати консултативне састанке са организацијама 

цивилног друштва на фокусиране теме. 

 Канцеларија ће извештај са овог састанка доставити свим присутнима на и-мејл 

адресе које су навели као контакт приликом пријављивања на скуп.  
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