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ДИЈАЛОГ ПРОМЕНА: ПОДРШКА РЕФОРМАМА 
КРОЗ САРАДЊУ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА И ЈАВНИХ ВЛАСТИ 

Конференција Дијалог промена: 
о могућностима и препрекама сарадње организација цивилног друштва и јавних власти 

Хотел Зира, Београд 

3. новембар 2022.  

1. Потреба за Дијалогом – Кључна тема Конференције 

Са конституисањем нове Владе и објављивањем Извештаја о напретку Србије у процесу 
Европских интеграција, поново се јавља потреба за покретањем дискусије о даљем унапређењу 
свеукупног амбијента за сарадњу између Владе и јавних власти на свим нивоима управљања (од 
централног до локалног) и цивилног друштва (ОЦД) ради унапређења текућих реформи у Србији, 
посебно оних које се спроводе у оквиру процеса приступања ЕУ. Учешће и допринос ОЦД у 
процесима доношења одлука и развоја јавних политика представља једну од кључних 
претпоставки за развој праксе доброг управљања, подстицање неопходних реформи и неговање 
демократије у Србији. Партнерство између ОЦД и јавних власти треба да се заснива на 
принципима међусобног разумевања, једнакости и признавања доприноса сваког партнера у 
реформским процесима.  

Постојећи стратешки и регулаторни оквир у Србији пружа простор за учешће ОЦД у доношењу 
одлука и развоју јавних политика на различитим нивоима управљања. Потребни су, међутим, 
даљи напори како би се осигурала систематска сарадња између оба сектора. ОЦД често нису 
препознате као поуздани партнери у развоју јавне политике, а потенцијали сектора нису 
препознати нити искоришћени у потпуности од стране јавних власти у реформским процесима. 
Учешће ОЦД у креирању јавних политика и законодавном процесу се и даље одвија углавном на 
ad hoc основи, а пуни потенцијал сектора се не користи. Механизми за учешће и сарадњу су у 
пракси често нејасни и неодрживи. Инклузивност и транспарентност процеса реформи треба 
унапредити, а јавне консултације и јавне расправе о документима јавних политика, прописима и 
другим правним актима треба да буду више од обичне формалности.  

Инклузивна и партиципативна природа међусекторске сарадње ствара претпоставке за успех 
реформских процеса у пракси. Последично, успешном сарадњом се постиже већи осећај 
заједничког власништва над резултатима реформи међу свим учесницима у процесу (владиним 
и невладиним) и јача одрживост реформских процеса. Сарадња дугорочно ствара међусобно 
поверење и додатно ојачава одлучност и решеност међу укљученим актерима да се настави са 
реформама. Ово је од посебног значаја за процес европских интеграција јер је транспозиција и 
примена правних тековина ЕУ, стандарда и вредности у Србији изазован процес који захтева 
значајне напоре и трансформацију српског друштва. Сарадња јавних власти и организација 
цивилног друштва се у пракси показала као моћан механизам за удруживање ограничених 
ресурса којим се проналазе обострано прихватљива решења у реформским процесима у оквиру 
ЕУ интеграција.  

2. Радни циљеви Конференције 

Конференција ће имати два кључна радна циља:  

а) Дискусије о изазовима и перспективама побољшања свеукупног окружења за партнерство 
између ОЦД и јавних власти - Учесници конференције ће кроз неколико панела моћи да 
разговарају о постојећим оквирима, процесима и праксама сарадње између ОЦД и јавних власти 
у решавању питања, као и искоришћавању развојних потенцијала заједница и покретању и 
омогућавању неопходних реформи у оквиру процеса европских интеграција Србије.  

б) Презентација успешних прича и научених лекција – Најбоље праксе и поуке научене из 
имплементације пројеката које је подржала Делегација Европске уније у Републици Србији са 
циљем покретања, омогућавања дијалога оријентисаног на резултате међу секторима биће 
укључене у дискусије на сва три панела.  
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3. новембар 2022. 

09:30 – 10:00  Окупљање учесника и регистрација  

  
  
  

Уводна обраћања:  

 Никола Бертолини – шеф одељења за сарадњу Делегације 
Европске уније у Србији  

 Томислав Жигманов - Министар за људска и мањинска права и 
друштвени дијалог  

 Милорад Бјелетић – извршни директор Београдске отворене школе  

10:00 – 10:30  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10:30 – 12:00  

ПАНЕЛ 1 – Дијалози о добром управљању: Сарадња између ОЦД и доносиоца 
одлука у реформским процесима у Србији  

 Данка Богетић, програмска менаџерка за реформу јавне управе, 
Делегације Европске уније у Србији  

 Дејан Вучетић – редовни професор Правног факултета, Универзитет у 
Нишу  

 Снежана Живадиновић – председница, Друштво за развој 
креативности, Алексинац  

Модератор: Владимир Павловић, саветник за јавне политике, Београдска 
отворена школа  

Опис сесије : Дискусија у оквиру панела треба да се позабави кључним 
принципима и праксама које треба поштовати и примењивати у будућности 
када је у питању партнерство између ОЦД и јавних власти и учешће ОЦД у 
предстојећим текућим реформама у сектору доброг управљања у оквиру 
приступања Србије ЕУ. Припрема, доношење и примена Стратегије 
реформе јавне управе послужиће као смерница за пример добре праксе. 
Са друге стране, примећено је да се постојећи стратешки оквир за учешће 
ОЦД у процесима доношења одлука не примењује конзистентно и да се 
пун потенцијал сектора не користи у потпуности. Имајући у виду искуства 
из рада на Стратегији, који су кораци које треба применити да би се 
обезбедило равноправно учешће ОЦД у процесима доношења одлука - 
процес селекције, учешће у различитим форматма (радне групе за израду 
прописа, привремена и стална радна тела и сл.)? Како осигурати 
равноправан третман ОЦД, посебно у: одржавању несметаног протока 
информација релевантних за процес, обради доприноса ОЦД и пружању 
повратних информација од стране представника јавних власти и 
обезбеђивању одговарајућег информисања шире јавности о самом 
процесу. С обзиром да је ово друга година имплементације Стратегије, 
каква је улога цивилног друштва у њеној имплементацији, праћењу и 
евалуацији? Гледајући уназад на цео процес од почетних активности на 
изради Стратегије реформе јавне управе до тачке имплементације и 
праћења, шта је добро функционисало, а шта би се могло побољшати?  

 Који је идеалан сценарио за будуће партнерство између ОЦД и јавних 
власти у доношењу одлука у оквиру области доброг управљања, посебно 
имајући у виду препоруке из овогодишњег Извештаја о Србији?  
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12:00 – 12:30  
  

Пауза за кафу  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
12:30 – 14:00  

  
ПАНЕЛ 2 – Дијалози о људским правима  

  

 Дирк Лоренц, шеф политичког одељења, Делегација ЕУ у Србији  

 Ивана Јоксимовић, помоћница министра, Министарство за људска и 
мањинска права и друштвени дијалог  

 Ана Петровић – Удружење да се зна  

 Доцент др Сања Ђорђевић Алексовски – доцент, Правни 
факултет, Универзитет у Нишу  

Модератор: Доцент др Дејан Павловић - Факултет политичких наука, 
Универзитет у Београду  

Опис сесије: Дискусија ће се бавити кључним предусловима за одрживо 
партнерство између ОЦД и јавних власти када је реч о заштити, 
промовисању и унапређењу људских права у Србији са нагласком на права 
ЛГБТ+ особа. Имајући у виду кључне поруке и препоруке из Годишњег 
извештаја о Србији као и недавна дешавања везана за организацију 
Европрајда, које су кључне поруке за нову Владу и доносиоце одлука када 
је у питању укључивање ОЦД у процесе доношења одлука, спровођење и 
праћење ефеката јавних политика које се односе на људска права у 
Србији?  

Како осигурати једнак третман ОЦД приликом активности које су усмерене 
на доношење докумената јавних политика, закона и других прописа којима 
се уређује корпус људских права у Србији, а нарочито права ЛГБТ+ особа? 
Које су научене лекције из процеса доношења Стратегије превенције и 
заштите од дискриминације, Закона о забрани дискриминације и рада на 
изради Закона о истополним заједницама када је у питању партнерство 
између различитих сектора? Како осигурати једнак третман ОЦД приликом 
одабира за учешће у радним групама за израду докумената јавних 
политика и прописа, као и у сталним/привременим радним телима? Како 
обезбедити равноправно и несметано учешће у овим радним 
групама/телима, несметан проток и адекватне повратне инфрмације на 
доприносе ОЦД у овим процесима? Како омогућити благовремено и 
потпуно информисање најшире јавности о разултатима рада ових радних 
група/тела?  

На крају, осврћући се на ове процесе, шта је добро функционисало, шта је 
требало побољшати и у ком правцу треба градити партнерство јавних 
власти и ОЦД?  
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14:00 – 15:00  
  

Пауза за ручак  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
15:00 – 16:30  

ПАНЕЛ 3 – Зелени дијалози  
  

 Антоан Авињон, програмски менаџер за животну средину и борбу 
против климатских промена, Делегација ЕУ у Србији  

 Сандра Докић, помоћница министра, Министарство за заштиту 
животне средине  

 Тања Петровић, извршна директорка, Млади истраживачи Србије  

 Проф. др Виолета Орловић Ловрен, Филозофски факултет, 
Универзитет у Београду  

Модераторка: Мирјана Јовановић, програмска менаџерка, Београдска 
отворена школа  

Опис сесије : У фоксу дискусије ће бити научене лекције и препроуке за 
стварање окружења које ће омогућити партнерство између ОЦД и јавних 
власти у изради докумената јавних полика, закона и других порписа у 
области полиитке животне средине. Основ за дискусију на ове теме ће бити 
припремне активности на изради Стратегије за заштиту животне средине 
са Акционим планом. Која документи јавних полиитка, закони и прописи 
морају бити узети у обзир у процесу припреме Стратегије и Акционог 
плана? Које конкретне кораке сви треба да предузмемо да обезбедимо 
равноправно учешће и смислен допринос ОЦД развоју Стратегије и 
Акционог плана? На који начин је нопходно формирати радну групу за 
израду Стратегије и одабрати ОЦД које ће учествовати у њеном раду? Како 
обзебедити равноправно ОЦД у раду радне групе пре свега у делу који се 
односи на немсетан проток информација унутар радне групе, допринос 
ОЦД и повратне информације на предлоге ОЦД унутар радне групе? На 
који начин организовати јавне консултације и јавну расправу током израде 
Стратегије?  

Сагледавајући шири контекст изазова сарадње између ОЦД и јавних 
власти у процесу доношења одлука у области политике животне средине 
које су то кључне препоруке за нову Владу када је у питању парнтерство 
између различкитих сектора у реформских процеса у процесу приступања 
Србије ЕУ, нарочито имајући у виду опис стања и препоруке из недавно 
објављеног Годишењег извештаја ЕУ о Србији?  

  

16:30 – 17:00  
  

Завршне речи модератора Конференције  
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