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На основу члана 34. став 6. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог је објављује
Извештај о спроведеним консултацијама – Предлог стратегије за стварање
подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици
Србији

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 24. новембра 2021. године, на својој интернет
презентацији објавило је позив за учешће у консултативном процесу за представнике удружења и других организација
цивилног друштва, научно-истраживачких, струковних и других организација, као и представнике државних и покрајинских
органа, органа јединица локалних самоуправа, представнике привредних субјеката и друге заинтересоване стране, а у вези са
Предлогом стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за период 2021. –
2030. године.
Узимајући у обзир епидемиолошку ситуацију консултације су спроведене online, како би дале могућност што већем
броју заинтересованих субјеката да учествују у консултативном процесу. Рок за достављњане сугестија, предлога и коментара

био је до 30. новембар 2021. године. Заинтересоване стране позване су да доставе своје предлоге и коментаре на електронску
адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs.
Током периода консултација на електронску адресу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог
своје предлоге упутило је укупно 6 подносиоца. Пристигли коментари, њихови подносиоци, достављена обазложења и став
Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог на достављене предлоге приказани су у следећој табели:

ОРГАНИЗАЦИЈА/ ОР
ГАН ЈАВНЕ УПРАВЕ

ОПШТИ
КОМЕНТАР/СУГЕСТИЈА

Градска управа града
Врања, Маја Јовић

Пажљиво сам прочитала нацрт Стратегије
и у њему видела свобухватност проблема
са којима се сусрећу ОЦД, као и
вишеструку корист уколико заживи све
оно што је предвиђено , тако да се у
потпуности слажем са свим изнетим у
радној верзији.

ПРЕДЛОГ ЗА
ДОДАВАЊЕ ИЛИ
ИЗМЕНУ ТЕКСТА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПОДНОСИОЦА
КОМЕНТАРА

СТАВ
МИНИСТАРСТВА ЗА
ЉУДСКА И
МАЊИНСКА ПРАВА И
ДРУШТВЕНИ
ДИЈАЛОГ

Душан Р. Мирковић, члан
Еколошког покрета
Оџака

У Предлогу стратегије за стварање
подстицајног окружења за развој цивилног
друштва у Републици Србији за период
2021 – 2030 треба увести посебно
поглавље:
УЛОГА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЦИВИЛОГ ДРУШТВА У ЗАШТИТИ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
По „Бази података еколошкихНВО у
Републици Србији“ Еколошког покрета
Оџака, по евиденцији до 31.7.2020 године,
6920 НВО је у својим статутима имало као
једну од одредница и бављење еколошким
проблемима.
Као прилог шаљем Word документ
ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМ И И ПРОБЛЕМИ
ЕКОЛОШКИХ НВО , где су набројани
неки од еколшких проблема и проблема у
раду еколошких НВО. Наравно, ово је само
део тих проблема. Ако би се отворило
посебно поглавље у Стратегији, могао би се
навести читав низ других проблема. О томе
би онда треабало консултовати, пре свега,
Архус центре, али и остале еколошке НВО,
као и аедвоката Сретена Ђорђевића из
Ваљева и проф. др М ирјану Ивановић
Дреновак са Правног факултета у Београду.

Обзиром да су у Полазним
основама за израду овог
стратешког документа већ
дефинисане области које ће
Стратегија садржати, даље
разматрање проширења истих
не може бити предмет ове
фазе израде Стратегије.

Покрајински
секретаријат за
образовање, прописе,
управу и националне
мањине – националне
заједнице

У односу на најновији предлог стратегије,
поред предлога на нацрт који смо
доставили 14.09.2021. године, достављамо
предлоге за допуну.

Страна 11. У складу са
Покрајинском
скупштинском одлуком о
покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“,
број 37/14 и 54/14-др.одлука
и 37/2016, 29/2017, 24/2019,
66/2020 и 38/2021)
Покрајински секретаријат за
образовање, прописе,
управу и националне
мањине ‒ националне
заједнице, између осталих
надлежности,у складу са
законом, обавља послове
покрајинске управе који се
односе на припрему аката за
Скупштину или
Покрајинску владу, а којима
се: доприноси развоју
интеркултурализма,
афирмације
мултикултурализма,
толеранције и суживота
националних мањина ‒
националних заједница које
живе на територији АП
Војводине; стара о
остваривању права у
области људских права и
права припадника
националних мањина ‒
националних заједница и
утврђују додатна права
припадника националних
мањина ‒ националних
заједница; обезбеђују
средства за финансирање,
односно суфинансирање
националних савета
националних мањина,
удружења и организација
националних мањина ‒
националних заједница,

Допунити текст о приказу
Институционалног оквира
за сарадњу јавне управе са
цивилним друштвом

не
прихвата
се
–
институционални оквир је
прецизно
дефинисан
у
предлогу стратегије, а даље
његово проширење би било
непотребно
и
нефункционално имајући у
виду да би отворио питањ е
даљег проширења осталих
институција на свим нивоима
власти.
Такође,
овај
стратешки документ обухвата
цивилно друштво у целини, а
не у посебним секторима..

цркава и верских заједница,
као и унапређивање
остваривања права
припадника националних
мањина ‒ националних
заједница с територије АП
Војводине;
Страна 34. Покрајинска
скупштинска одлука о
додели буџетских средстава
за унапређивање положаја
националних мањина –
националних заједница и
развој мултикултурализма и
толеранције ("Сл. лист
АПВ", број 8/2019)

Страна 59. Акциони план
за остваривање права
националнх мањина

Допунити приказ правног
оквира за финансирање
удружења и других
организација цивилног
друштва из буџетских
средстава на
покрајинском нивоу

Не прихвата се - проширење
овог дела документа наводећи
опште
или
појединачне
одлуке органа било којег
нивоа власти је непотребно и
нефункционално имајући у
виду да би отворио питањ е
даљег проширења осталих
институција на свим нивоима
власти.

Навести и одговарајући
текст Акционог плана за
остваривање права
националнх мањина који
се односи на
Одговарајућu
заступљеност припадника
националних мањина у
јавном сектору и јавним
предузећима и економски
положај припадника
мањинских заједница

Не прихвата се – на страни 59.
је уређена област социјалног
предузетништва која није
предмет наведених коментара

Тутин, Адалета Дупљак

У радној верзији стратегије за стварање
подстицајног окружења за развој цивилног
друштва у Републици Србији обухваћен је
сваки релевантан аспект који се тиче
информисања о цивилном
сектору,
начинима усклађеног деловања органа
државне управе и подстицања сарадње
органа државне управе са ОЦД, као и
припреме, праћења и развоја цивилног
друштва.

Страна 43. г) Недовољно
развијени капацитети органа
јавне управе: Полазним
основама утврђено је да
капацитете јавне управе у
погледу броја и обучености
запослених у органима јавне
управе о правном оквиру за
финансирање
ОЦД
и
правилној примени истог
треба и даље унапређивати.
Предлог за додавање:
Усмеравање
на
даље
унапређивање је од кључне
важности
у
оквиру
стратегије,
због
боље
информисаности и сарадње
представника
државне
управе са ОЦД, као и
пружања веће подршке
њиховом раду и развоју.
У мањим општинама
уочени су недостаци - како
у пракси буџетског
финансирања ОЦД, тако и у
пракси интеракције и
кооперације цивилног
сектора са државним
управама.

Кроз сарадњу са
цивилним сектором
уочили смо потребу наше
управе за више обука,
семинара, јавних
расправа, трибина или
догађаја на којима ће
представници државне
управе добити додатну
подршку и едукацију
ангажованих стучних
лица од стране
М инистарства за људска и
мањинска права и
друштвени дијалог.
Такође, кроз споменуте
активности са државним
управама - цивилни
сектор ће имати прилику
да се боље информише о
својим могућностима
развоја, финансирања, као
и помоћи коју могу
добити од државних
управа и представника
државних управа.

Не прихвата се – предметна
сугестија је већ препозната у
тексту Стратегије.

Удружење
грађана,
БИД“Трговачка зона Кнез
Милош“

Омогућити додатни Правни оквир, за јасно
развајање, приликом финансирања НВО
организација на локалном нивоу. Додатни
Правни оквир за развајање НВО, приликом
финансирања, треба јасно да развоји НВО
које су само корисници Буџетских
средстава у односу на НВО које својим
одлукама, партнерством са локалном
самоуправом и деловањем значајно
доприносе пуњењу Буџета, нису на било
каквом терету истог, већ остварују значајне
приходе у корист Буџета, а финансирају се
такође, кроз Пројекте од јавног интереса...
Концепт БИД зоне (у скраћеном БИД
преводу зона унапређеног пословања) у
Србији живи скоро 19 година и
преживљава
захваљујући
упорности,
личним одрицањима и вери да ће се
законски регулисати, док на преко 2000
адреса широм света,
од почетка
шестдесетих до данас, живе БИД зоне чије
су само глобалне пандемије успеле, за
мало и на кратко, да умање пословање.
У наставку доле налази се 8 параметара
које
наше удружење прати од свог
оснивања али са великим проблемом
финансирања
канцеларије
и једног
запосленог лица.
За комплетну методологију и концепт
БИД зоне могу Вам увек помоћи а ако Бог
да, да цео концепт проширимо широм
НАШЕ СРБИЈЕ !!! СКГО, СЛГРП,
УСАИД, ДАИ и БЕРМ АН ГРУПА 20042005 године штампали су приручник са
методологијм БИД зоне и нашим
искуством.
БЕНЕФИТИ
КОНЦЕПТА БИД ЗОНЕ
1.
Додатном увећању прихода
локалне
самоуправе,
(привредници
и
власници
пословних простора окупљени
око НВО са једне
јасно
дефинисане локалне територије

Не прихвата
документ не
појединачна
поступања, већ
карактера.

се – овај
уређује ова
питања
и
је стратешког

2.

3.

4.

добровољно-већински иницирају
увећање локалних и других
пореза-такси, како би они сами
одлучивали где ће и за шта
утрошити увећана средства, а на
територији на којој делује њихова
НВО...Локална самоуправа враћа
новац(од увећаних такси и
пореза) НВО кроз пројекте или
посебним
уговором.
Привредници и град су партнери
са заједничким циљем...ПЈП!)
Додатно унапређење пословног
и животног амбијента, одређеног
дела града-општине (чланови
НВО најбоље знају шта на
њиховој
територији
треба
унапредити-побољшати како би
им пословно и животно окружење
било боље...)
Додатно
урбано уређење,
одређеног дела града-општине,
(од увећаних средстава набављају
луксузнији и лепши улични
мобилијар, појачавају уличну
расвету, набављају декоративну
расвету,
додатно
сезонски
озелењавају, инсталирају видео
надзор који је доступан преко
интернета а који повећава и
безбедност,
уводе
додатно
одржавање...)
Повећање атрактивности и
посећености
одређеног дела
града-општине,
(од
својих
средстава, уводе бесплатну wifi
мрежу са именом своје НВО
односно територије, инсталирају
разглас за музику и рекламирање,
организују снижења, промоције,
рекламирају преко локалних
медија, организују концерте и
друге атрактивне садржаје...)

Повећање промета у пословним
објектима и остваривању већих
прихода (са додатним уређењем и
атрактивним променама расте
посећеност
на
одређеној
територији а са тим расте и
промет...)
6.
Отварање нових радних места
(са повећањем атрактивности и
већом посећености,
одређене
територије,
привредници
остварују веће промете и имају
потребу за новозапосленим...)
7.
Повећање цене закупа и
отварања
нових
пословних
објеката
(захваљујући
атрактивности
повећава
се
потражња...)
Повећање вредности некретнина (
уредан, безбедан, лако доступан и
атрактиван део града-општине...)
5.

Марко Зеленовић
Универзитет
одбране
Министарство одбране

Сматрам да текст предлога Стратегије за
стварање подстицајног окружења за развој
цивилног друштва у Републици Србији у
периоду од 2021. до 2030. године у
потпуности одговара наслову документа и
садржају и немам предлога за његову
измену и допуну, изузев у две реченице на
страни број 4.

Предлажем да се измени
реченица:
„Цивилним друштвом се
уобичајено сматра 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.”
и да гласи:

На овај начин избегавамо
могућност да се цивилно
друштво изједначава са
простором.

Прихвата се.

М ишљења сам да реч
„састојак” није баш у
потпуности адекватна и
да је прикладније навести
израз „саставни елемент”.

Прихвата се.

„Цивилно друштво
уобичајено делује у
окружењу које карактерише
добровољно и аутономно
деловање 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.”
Предлажем да се измени
реченица:
„Цивилно друштво се данас
сматра
неопходним
састојком
сваког
демократског поретка.”
и да гласи:
„Цивилно друштво се данас
сматра
неопходним
саставним елементом сваког
демократског поретка.”

Предлози учесника у консултативном процесу су са ставом Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог
достављени члановима Посебне радне групе за израду Предлога стратегије за стварање подстицајног окружења за развој
цивилног друштва за период 2021. до 2030. године на изјашњење.

