САРАДЊОМ
ДО РАЗВОЈА
ЛОКАЛНИХ
ЗАЈЕДНИЦА

Локалне самоуправе и
организације цивилног друштва
као партнери у креирању промена

ШТА ЈЕ
ЦИВИЛНО
ДРУШТВО?
Цивилно друштво - организовани
грађани који својим деловањем и
акцијама настоје да у своју
заједницу унесу квалитативну
промену која је од општег интереса
за грађане и грађанке.
Организације цивилног друштва:
удружења, фондације, задужбине,
синдикати, струковна удружења,
верске организације, већа
националних мањина, спортска
удружења, неформалне групе,
медији...

ЗАШТО ЈЕ
ВАЖНО
ЦИВИЛНО
ДРУШТВО?
• Окупља и представља грађане
• Чини везу између грађана и државе
• Омогућава континуирано учешће грађана у
друштвеном и политичком животу
• Демонстрира слободу удруживања као једну
од основних демократских слобода
• Врши грађански надзор и контролу власти
• Поседује експертизу и практично искуство

ЗАШТО ЈЕ
ПОТРЕБНА
САРАДЊА?
•
•
•
•

Лакши приступ грађанима
Јача поверење у државу и њене институције
Показатељ развијености демократије
Доприноси отворености, транспарентности,
инклузивности власти, нарочито
органа управе
• Доприноси изради квалитетнијих прописа и
њиховој примени
• Део критеријума за чланство у
Европској унији

ШТА ЈЕ СВЕ
САРАДЊА?
•
•
•
•
•

Заједничко доношење одлука
Подршка пројектима ОЦД од јавног интереса
Партнерство у спровођењу пројеката
Партнерство у пружању услуга
Партнерство на међународним пројектима

ЗАЈЕДНИЧКО
ДОНОШЕЊЕ
ОДЛУКА
Како укључити цивилно друштво у доношење
одлука на локалу?
• Обавезне консултације и јавне расправе у
припреми прописа и докумената
јавних политика
• Укључивање у радне групе, савете, комисије
• Стратешко планирање и партнерско
спровођење активности из локалних
докумената јавних политика
• Непосредни облици учешћа – референдум,
грађанска иницијатива, збор грађана
• Партиципативно буџетирање

Зашто је обавезна сарадња у доношењу одлука
на локалу?

Закон о планском систему
Републике Србије:
• начело јавности и партнерства (чл. 3)
• обавезно објављивање почетка рада на
документу јавне политике (чл. 32)
• обавезне консултације (чл. 34) и јавне
расправе (чл. 36) током њихове израде.

Закон о локалној самоуправи:
• обавезно објављивање почетка рада на
локалном пропису (чл. 68)
• обавезне јавне расправе у припреми
најважнијих локалних докумената (чл. 11)
• иницирање јавне раправе од стране 100
бирача (чл. 68)
• грађанска иницијатива, збор грађана,
референдум (чл. 67-70).

Препоручена примена од стране Владе:
• Закључак о утврђивању Смерница за
укључивање ОЦД у процес доношења прописа
• Закључак о усвајању Смерница за
укључивање ОЦД у радне групе за израду
предлога докумената јавних политика и
нацрта, односно предлога прописа

ПОДРШКА
ПРОЈЕКТИМА ОЦД
ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА
Зашто подржавати пројекте ОЦД из
буџетских средстава?
• Законска обавеза
• Препознавање и остваривање јавног интереса
• Лакши приступ грађанима – корисницима
услуга локалне самоуправе
• Ефикасније спровођење јавних политика
Правни оквир који уређује финансирање
• Закон о удружењима (чл. 38)
• Закон о задужбинама и фондацијама (чл. 46)
• Уредба о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса
којe реализују удружења
• Акти локалне самоуправе које уређују питање
финансирања удружења
• Бројни секторски прописи (Закон о младима,
Закон о спорту, Закон о култури, Закон о
Црвеном крсту, Закон о црквама и верским
заједницама, итд).
Транспарентна процедура – пут ка успешном
партнерству
• Јавно и благовремено планирање конкурса
• Утврђивање јавног интереса и усклађивање
области финансирања са приоритетима у
важећим документима јавних политика

• Планирање приоритета финансирања у
сарадњи са локалним ОЦД
• Благовремено објављивање
информација о конкурсу
• Транспаретне и јасне процедуре спровођења
конкурса (објављени јасни критеријуми
бодовања пријава, услови и начини
реализације пројеката и извештавања)
• Информисање јавности о одобреним
пројекатима и опредељеним средствима
• Информисање јавности о оствареним
резултатима подржаних пројеката
Добро планирање = пола посла
• Календар јавних конкурса
www.konkursi.civilnodrustvo.gov.rs
Подршка у спровођењу конкурсне процедуре
• Водич за транспарентно финансирање
удружења и других организација цивилног
друштва из буџетских средстава локалних
самоуправа

ПАРТНЕРСТВО У
ПРУЖАЊУ
УСЛУГА
Зашто пружати услуге у партнерству са ОЦД?
• ОЦД пружају услуге које држава није развила
или нема довољно капацитета за њихово
пружање

ОЦД су ближе грађанима - лакше утврђују и
препознају њихове потребе
• Ефикаснији приступ корисницима уз
мање трошкове
• Подстицање развоја волонтеризма и допринос
развоју друштвеног капитала
• Подстицање плуралитета услуга и
пружалаца услуга
Најчешће области партнерства у пружању услуга
• Услуге социјалне заштите
• Бесплатна правна помоћ и бесплатна
правна подршка

ЗАШТО
ПАРТНЕРСТВО НА
МЕЂУНАРОДНИМ
ПРОЈЕКТИМА?
• ОЦД имају развијено искуство на
међународним пројектима
• ОЦД препознају потребе локалне заједнице из
другачије перспективе у односу на управу
• Начин јачања међусобног поверења и
сарадње
• Препознавање ОЦД као партнера у осталим
активностима у заједници
• Ефикасније спровођење пројеката
• Заједничка одговорност за успех/неуспех

Програми ЕУ – платформа за сарадњу
• Програм ЕУ Европа за грађане и грађанке –
Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом је национална контакт тачка

КАКО ДО
УСПЕШНЕ
САРАДЊЕ?
• Разумевањем улоге и важности цивилног
друштва
• Транспарентним и инклузивним начином рада
локалне самоуправе, отвореним за идеје и
предлоге цивилног друштва
• Познавањем структуре, потреба и потенцијала
цивилног друштва у локалној заједници
• Укључивањем ОЦД у процесе планирања,
одлучивања и спровођења одлука од
значаја за ОЦД
• Подстицањем развоја цивилног друштва кроз
подршку њиховим пројектима и јачање
капацитета
• Развојем локалних институционалних
механизама за сарадњу – јачање капацитета
локалних контакт особа за сарадњу са
цивилним друштвом, укључивање ОЦД у
локалне савете, комисије и друга тела
• Развијањем и пружањем услуга у
сарадњи са ОЦД
• Улагање у пројектна партнерства са ОЦД

ПОДРШКА
КАНЦЕЛАРИЈЕ
• Редовно информисање о свим питањима од значаја за сарадњу са
ОЦД и развој цивилног друштва
• Саветодавна подршка у успостављању сарадње са ОЦД
• Подршка у примени прописа којима се уређује рад и деловање ОЦД
• Саветодавна подршка у планирању и спровођењу процедура за доделу
буџетских средстава пројектима ОЦД
• Подршка у успостављању пројектних партнерстава са ОЦД
• Јачање капацитета локалних самоуправа за сарадњу са ОЦД у
доношењу одлука и њихово транспарентно финансирање из буџетских
средстава кроз организовање обука
• Израда алата подршке у виду приручника, водича, брошура итд.
• Подршка учешћу у Програму ЕУ Европа за грађане и грађанке

КОНТАКТИ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
www.civilnodrustvo.gov.rs
Ова публикација објављена је уз финансијску помоћ Европске уније.
За садржину ове публикације искључиво је одговорна Канцеларија за
сарадњу са цивилним друштвом и та садржина нипошто не изражава
званичне ставове Европске уније

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Владе Републике Србије
Палата Србије - источни улаз
Булевар Михајла Пупина 2
11000 Београд, Србија
https://www.facebook.com/vladaOCDrs
https://twitter.com/vladaOCDrs
Мејлинг листа:
https://civilnodrustvo.gov.rs/pocetna/prijavi-se.166.html

