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1. Програм подршке истраживачима “Дијалог промена” 

1.1. Увод 
 

Програм подршке истраживачима “Дијалог промена” (у даљем тексту Програм подршке  

истраживачима) спроводи Београдска отворена школа у оквиру пројекта “Дијалог 

промена: Подршка реформама кроз сарадњу организација цивилног друштва и јавних 

власти” (у даљем тексту: Пројекат). Пројекат се спроводи у партнерству са Министарством 

за људска и мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије, Републичким 

секретаријатом за јавне политике Владе Републике Србије, Центром за јавне политике ЕУ  

Универзитета у Београду, Олоф Палме Центром као и у сарадњи са Уредом за удруге 

Владе Републике Хрватске. 

 

Пројекат је усмерен на пружање доприноса реформама у Србији кроз дијалог 

заинтересованих страна, са посебним фокусом на дијалог организација цивилног друштва 

(ОЦД) и јавних власти. Циљеви Пројекта су усмерени на пружање подршке дијалогу о 

јавним политикама заснованом на подацима и сарадњи ОЦД и јавних власти као и на 

јачање капацитета ОЦД за осмишљавање, спровођење, праћење и евалуацију јавних 

политика. Кроз имплементацију пројекта, радиће се и на упознавању шире јавности о 

потреби и резултатима дијалога ОЦД и јавних власти у процесу доношења одлука и 

решавања проблема у заједници. 
 

Један од фокуса Пројекта је подршка истраживањима чији ће се резултати 

користити за дијалог између ОЦД и јавних власти који је заснован на доказима и 

подацима. 

 
Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније (ЕУ) у Србији, и биће 

реализован у периоду од 2021. до 2023. године. 

 

1.1.1. О дијалогу ОЦД и јавних власти, ЕУ интеграцијама и реформским процесима 

који су засновани на доказима: зашто је то битно за истраживаче? 

 

Без дијалога нема демократских реформи, унапређења владавине права и заштите, 

унапређења и промоције људских права. Дијалог између свих заинтересованих страна, а 

нарочито ОЦД и јавних власти је од суштинског значаја за унапређење реформских 

процеса у Србији, нарочито оних који се спроводе у процесу придруживања Србије ЕУ. 

Реформски процеси подразумевају усвајање, усклађивање и примену у пракси правних 

тековина и усаглашавање са циљевима јавних политика ЕУ. Један од предуслова за успех  

ових процеса јесте да процеси доношења одлука и креирања јавних политика буду 

засновани на реалним потребама у заједници, утемељени у чињеницама и објективним 

могућностима за спровођење у пракси. 

 
Улога ОЦД је у овим процесима изузетно значајна будући да сарадња ОЦД и јавних 

власти у процесу европских интеграција Србије представља идеалан оквир за 

удруживање ограничених ресурса и долазак до прихватљивих решења којима треба да се 

обезбеди и унапреди примена правних тековина ЕУ и прихватање европских стандарда и 

вредности. 



 

 

Капацитети организација цивилног друштва да се активно укључе у дијалог са јавним  

властима у ове процесе на локалном, регионалном и националном нивоу, међутим, 

варирају у зависности од конкретне области деловања. 

Организацијама цивилног друштва недостају техничка, специфична знања у 

појединим областима која су неопходна за учествовање у дијалогу. Приметно је, 

такође, одсуство истраживања у великом броју јавних политика која би омогућила 

податке и неопходне информације, чињенице и доказе које организације цивилног 

друштва могу користити приликом изградње своји позиција за делотворан и 

ефикасан дијалог са јавним властима у процесима доношења одлука и креирања 

јавних политика. 

Организације цивилног друштва често и не располажу са специфичним знањима и 

одговарајућим искуством неопходним за осмишљавање и спровођење у пракси 

истраживања која ће им обезбедити неопходне информације, чињенице и доказе. 

Имајући у види све наведено, истраживачи представљају идеалног и природног партнера 

организацијама цивилног друштва у њиховим сталним покушајима да унапреде квалитет 

и резултате сопственог учешћа у процесима доношења одлука у процесу европских 

интеграција. 

Сарадња истраживача и организација цивилног друштва у овом процесу има бенефите 

за обе ангажоване стране. 

Бенефит за ОЦД се огледа у приступу чињеницама и доказима до којих нису у стању да 

дођу током својих редовних активности, најчешће у недостатку специфичних знања, 

људских капацитета или средстава за финансирање истраживања. На овај начин ОЦД су 

у позицији да граде реалне и у пракси спроводиве предлоге решења за усвајање и 

примене конкретних правних тековина ЕУ или остваривање специфичних циљева јавних 

политика ЕУ. ОЦД овим истовремено унапређују свој положај партнера у односу на јавне 

власти и додатно оснажују свој легитимитет пред грађанима, додатно учвршћујући базу 

за подршку у заједници приликом самог процеса доношења одлука. 

Истраживачи су кроз ову сарадњу у прилици не само да прошире спектар постојећих 

знања у конкретној научној области већ и да својим радом позитивно утичу на очување 

јавног добра, решавање проблема и искоришћавање развојних потенцијала заједница у 

процесу европских интеграција Србије. Успеси и примери добре праксе примене 

резултата конкретних истраживања у процесима доношења одлука додатно утврђују 

легитимитет истраживача у научно-истраживачкој заједници. Они га истовремено 

позиционирају као битног и релевантног актера у заједници утицајних практичара 

ангажованих у стварним циклусима осмишљавања, примене и евалуације јавних 

политика. Пракса је показала да су истраживачи оваквим деловањем на више нивоа у 

могућности да прошире фокус свог истраживачког деловања и диверзификују изворе 

средстава за финансирање истраживачких активности. 

Програм подршке истраживачима је осмишљен да одговори на горе наведене изазове у 

сарадњи ОЦД и јавних власти и допринесе остваривању позитивних ефеката сарадње 

између истраживача и ОЦД. Програм подршке је намењен искључиво истраживачима, 

међутим, резултати истраживачког процеса су намењени искључиво организацијама 

цивилног друштва које желе да учешћем у процесима доношења одлука делотворно утичу 

на решавање конкретних проблема или коришћење развојних потенцијала заједнице у 

процесу европских интеграција. 



 

1.2. Циљеви и очекивани резултати Програма подршке истраживачима 
 

Циљ Програма подршке истраживачима је пружање подршке конструктивном и 

делотворном дијалогу организација цивилног друштва и јавних власти, приликом 

доношења одлука и креирања јавних политика за решавање конкретних проблема у 

заједници. 

 

Специфични циљеви Програма подршке пројектима „Дијалог промена“ су: 

 
а) омогућити и промовисати истраживање у јавним политикама као основ за доношење 

одлука утемељених на доказима; 

 
б) унапредити сарадњу истраживача и организација цивилног друштва на изградњи 

конкретних платформи за учешће у процесима доношења одлука или креирања јавних 

политика, и 

 
в) повећати видљивост, разумевање и свеукупно прихватање употребе резултата 

истраживања за одговорно доношење одлука које је утемељено на доказима. 

 
Активности спроведене у оквиру Програма подршке истраживачима треба да допринесу 
остварењу следећих резултата: 

 
1) осмишљена и спроведена истраживања која садрже податке и доказе применљиве у 
пракси утицаја на процесе доношења одлука и креирања јавних политика; 

2) ОЦД спроводе активности на унапређењу јавних политика засноване на основу 
резултата истраживања и користе их приликом дијалога са јавним властима у процесима 
доношења одлука; 

3) успостављена или унапређена сарадња између истраживача и ОЦД за решавање 
проблема или искоришћавање развојних потенцијала заједнице у процесу европских 
интеграција Србије, и 

4) унапређено разумевање о значају употребе резултата истраживања у равноправном, 

одговорном и делотворном дијалогу ОЦД и јавних власти за решавање конкретних 
проблема у заједници. 

Од подносилаца предлога истраживачких пројеката се очекује да јасно покажу како и у 

којој мери ће њихови пројекти допринети остварењу наведених циљева и очекиваних 

резултата Програма подршке пројектима организација цивилног друштва „Дијалог 

промена“. 

 

1.3. Тематске области за подршку 
Подносиоци предлога истраживачких пројеката могу да кандидују предлоге пројеката за 

Програм подршке истраживачима у оквиру следећих тематских области: 

 
 Подршка демократском развоју; 

 Унапређење и заштита људских права; 

 Развој локалне заједнице; 

 Заштита и унапређење животне средине и климатске промене; 

 Унапређивање запошљивости; 

 Социјална укљученост осетљивих група, и 

 Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и очекивани 
резултати Програма подршке истраживачима 

 



 

 

1.4. Структура Програма подршке истраживачима 
 

Програм подршке намењен истраживачима подразумева финансијску подршку за спровођење 
истраживачког пројекта. 

 
Појединци   (истраживачи) могу   да   конкуришу   за финансијску   подршку   за спровођење 
истраживачког пројекта у максималном износу до 2.500,00 €. 

 
Финансијска подршка је намењена искључиво појединцима за спровођење истраживања у 

дефинисаним тематским областима. 
 

Минимум трајања истраживачког пројекта је 3 месеца, док је максимум 6 месеци. 

 
 

2. Правила и услови за учешће у Програму подршке 

истраживачима 

Овим Позивом се дефинишу правила и услови за учешће који се односе на: 
● опште услове за учешће, и 

● активности које могу да буду подржане у оквиру Програма. 
 

2.1. Општи услови за учешће 
 

Подршка је намењена истраживачима1 који су у свом научно-истраживачком раду 

фокусирани на неку од тематских области представљених у одељку 1.3 ових Смерница. 

 
Неопходно је да истраживачи пре осмишљавања и подношења предлога истраживачких 

пројеката у оквиру овог Програма подршке: 

 
а) ступе у контакт са организацијом цивилног друштва која се кроз своје активности 

укључује у процесе доношења одлука; 

б) у сарадњи са организацијом цивилног друштва дефинишу недостајуће чињенице и 

податке неопходне за делотворније учешће ОЦД у процесима доношења одлука; 

в) у сарадњи са организацијом цивилног друштва дефинишу циљеве и резултате 

истраживања, и 

г) ставе на располагање организацији цивилног друштва целокупно истраживање и 

његове резултате зарад њиховог коришћења приликом учешћа ОЦД у процесима 

доношења одлука. 

 
Истраживачи могу предлагати пројекте искључиво самостално. 

                                                   
1 Све граматички родно опредељене речи односе се подједнако на припаднике мушког и на припаднице женског 
пола. 



 

 

2.1.1. Носилац истраживачког пројекта 

 
Ко је носилац истраживачког пројекта? 

 
Носилац истраживачког пројекта је појединац, самосталан истраживач. Носилац 

истраживачког пројекта преузима правну одговорност за његово спровођење и са БОШ- 

ом потписује уговор о спровођењу истраживачког пројекта. 

 
Критеријуми за истраживаче - носиоце истраживачког пројекта 

 
Истраживач који конкурише за подршку у оквиру Програма истраживачима треба да 

испуњава следеће критеријуме: 

 пожељно најмање мастер студије у области друштвено-хуманистичких наука; 

 да има доказано претходно искуство у спровођењу истраживачих активности у 
тематској области у оквиру које подноси предлог истраживачког пројекта; 

 да има управљачке капацитете, професионалне компетенције и квалификације 
потребне за успешно извршење предложених истраживачких активности; 

 да јасно покаже на који начин ће резултати његовог истраживања бити од 

користи конкретној ОЦД приликом њеног учешћа у процесима доношења 
одлука; 

 претходна сарадња са организацијама цивилног друштва на истраживачким 
пројектима је добро дошла; 

 аналитичност, самосталност и одговорност у раду; 
 поштовање договорених рокова. 

 
Носилац истраживачког пројекта не може бити организација цивилног друштва или 

међународна организација, као ни образовна установа, орган државне управе, медиј, нити 

било које правно лице које је профитног карактера (компаније, акционарска друштва и 

слично). 

 
2.2. Активности за које се може тражити подршка кроз Програм подршке 

истраживачима 

Биће подржане истраживачке активности којима се организацијама цивилног друштва 

стављају на располагање информације, докази и чињенице на основу којих ће ОЦД бити 
у стању да граде аргументоване платформе са решењима проблема који су у фокусу 
конкретних процеса доношења одлука. 

 

Шта очекујемо од успешних предлога пројектних идеја? 
 

Истраживачи који желе да буду подржани треба да: 
 

1) у сарадњи са организацијом цивилног друштва јасно идентификују проблем у заједници 
који је у фокусу рада конкретне ОЦД; 

2) идентификују податке који недостају ОЦД да осмисли делотворнију аргументацију 
и самим тиме оснажи свој положај у комуникацији са јавним властима приликом 
учешћа у процесу доношења одлука; 

3) предложе реалистичан план активности за спровођење активности који је у складу 
са планираним активностима учешћа у процесу доношења одлука консултоване 
организације цивилног друштва; 



 

 

4) представе на који ће начин консултована ОЦД искористити резултате 
истраживања. 

У складу са постојећим и могућим будућим мерама превенције и заштите од COVID - 

19 вируса, које могу укључивати избегавање контаката и/или забрану окупљања, 
истраживачи треба да рад са свим циљним групама укљученим у истраживање 
ускладе са препорукама надлежних органа, те да предвиде одговарајуће моделе за 
електронску комуникацију и рад са њима. 

 

Следеће активности су прихватљиве: 

1) прикупљање доказа, података и информација потребних за развијање аргумената 

за делотворан дијалог организација цивилног друштва о јавним политикама са 

јавним властима; 

2) израда предлога јавних политика, израда извештаја на основу спроведених 

активности мониторинга или евалуације конкретне јавне политике; 

3) aнализе постојећих докумената јавних политика, закона и других општих  аката; 

4) aнализа изазова и могућности транспоновања и примене у пракси одређене 

правне тековине ЕУ и, 

5) aнализа инструмената којима се остварују циљеви одређене јавне политике ЕУ. 

Листа наведених активности није коначна. Прихватљиве су и друге истраживачке 
активности уколико се њима доприноси остварењу очекиваних резултата и постизању 
циљева Програма подршке истраживачима. 

 
Следеће активности нису дозвољене и не могу бити подржане: 

6) све активности којима се остварује профит; 

7) појединачно учешће истраживача у организацији на конференцијама, семинарима 

и радионицама које нису у вези са остварењем очекиваних резултата и циљева 

Програма и наменом подршке; 

8) иницијативе повезане са подршком политичким партијама и актерима који 

учествују на изборима, и 

9) иницијативе које својим активностима дискриминишу било коју групу грађана. 

 
2.3. Дозвољени и недозвољени трошкови у оквиру Програма подршке 
истраживачима 

 

2.3.1. Број дозвољених пријава 

 

У оквиру овог Позива заинтересовани истраживачи могу да се пријаве само са једним 

предлогом истраживачког пројекта. 



 

 

 

3. Правила за подношење пријава 

3.1. Kако изгледа процес пријаве? 
 

Подношење предлога истраживачких пројеката за учешће на Програму подршке „Дијалог 
промена“ се врши искључиво електронским путем преко онлајн платформе којој 
можете приступити ОВДЕ. 

Обавезна документација за пријаву се састоји из: 

1. попуњеног пријавног формулара који можете преузети ОВДЕ. 

2. радне биографије подносиоца истраживачког пројекта 

 
Предлози пројеката који буду достављени на други начин (поштом, имејлом или лично) 
неће бити разматрани. 

 

3.2. Рок за подношење истраживачких пројеката 
 

Позив за подношење истраживачких пројеката је отворен до 30. марта 2022. године до 15:00h. 
 

3.3. Додатне информације 
 

Заинтересовани истраживачи могу да добију додатна појашњења у вези са Позивом и 

условима за учешће у програму подршке „Дијалог промена“ и поступком подношења 

истраживачких пројеката електронским путем на адреси dijalogpromena@bos.rs 
 

ВАЖНА НАПОМЕНА: У циљу обезбеђивања једнаких услова за све истраживаче који се 
пријављују за учешће, Београдска отворена школа не може да даје мишљење о 
циљевима, очекиваним резултатима и активностима појединачних предложених 
истраживачких пројеката.  

 
3.4. Обавештење о резултатима 

 
Комисија за оцену пријава ће евалуирати поднете предлоге истраживачких пројеката у 

складу са захтевима представљеним у овим Смерницама. 

 
Подносилац истраживачког пројекта ће бити обавештен о резултатима у року који не може 

бити дужи од 60 дана од дана подношења истраживачког пројекта. Обавештење о 

резултатима ће бити постављено на интернет странама пројекта (dijalogpromena.bos.rs), 

као и Београдске отворене школе (www.bos.rs). 

https://pozivi.bos.rs/
http://dijalogpromena.bos.rs/sr/uploaded/_ПРИЈАВНИ%20ФОРМУЛАР_ИСТРАЖИВАЧКИ_ПРОЈЕКТИ_БОШ..docx
mailto:dijalogpromena@bos.rs
https://dijalogpromena.bos.rs/
http://www.bos.rs/


 

 

4. Правила видљивости и приступ информацијама 
 

Овај Позив је јаван и отворен за све учеснике који задовољавају критеријуме наведене у 

Смерницама. Поднети предлози истраживачких пројеката се сматрају ауторским делом и 

неће бити стављени на увид нити дистрибуирани другим лицима осим члановима 

евалуационе Комисије. Од организација које буду подржане се очекује да јасно назначе 

да пројекат подржава Европска унија, у оквиру пројекта Дијалог промена, који спроводи 

Београдска отворена школа (БОШ) у партнерству са Министарством за људска и 

мањинска права и друштвени дијалог Владе Републике Србије, Републичким 

секретаријатом за јавне политике Владе Републике Србије, Универзитетом у Београду, 

Међународним центром „Олоф Палме“ и у сарадњи са Уредом за удруге Владе Републике 

Хрватске. 

Све комуникационе активности и писани материјали настали у току спровођења пројеката 

морају бити у складу са правилима видљивости која важе за пројекте подржане од стране 

Европске уније. 

 

5. Контакт 
Питања, захтеви за додатна појашњења и одговори у вези са самим Позивом и поступком 

подношења предлога истраживачких пројеката се могу слати искључиво електронским 

путем на адресу djalogpromena@bos.rs. 

mailto:djalogpromena@bos.rs
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