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АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ СЕКО КОНСУЛТАТИВНОГ МЕХАНИЗМА
Канцеларија за европске интеграције (КЕИ) је кроз Програм сарадње са организацијама цивилног
друштва (ОЦД) у области планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења
коришћења Инструмента за претприступну помоћ, успоставила консултативни механизам са
Секторским организацијама цивилног друштва (СЕКО) и укључила их као партнере у одређивање
националних приоритета за финансирање из ИПА и друге развојне помоћи у различитим
областима, као и праћење њихове примене.
На крају извештајног периода, квантитативни преглед мрежа организација успостављених око
СЕКО је следећи:
СЕКО
Владавина права
Реформа државне управе
Грађанско друштво, медији и култура
Развој људских ресурса
Пољопривреда и рурални развој
Животна средина и енергетика
Конкурентност

Број организација чланица мреже
37
24
171
29
15
34
21

СЕКО веб сајт www.cdspredlaze.org.rs је активан од почетка маја 2011. године и редовно се
ажурира информацијама о битним догађајима у раду свих СЕКО. На интернет страници су
представљене све СЕКО организације, чланице мрежа око СЕКО, као и сва релевантна документа
за програмирање ИПА у Србији. Европски покрет у Србији, водећа организација у СЕКО за
реформу државне управе, задужен је за администрацију интернет странице. Интернет страница

забележила је у извештајном периоду 3.629 индивидуалних посета. По месецима: децембар,
почев од 21.12. – 172; јануар 1.101; фебруар 1.308; март закључно са 21.3. - 1.048. Укупан број
индивидуалних посета од почетка функционисања интернет странице износи 11.525 (у просеку
1000 индивидуалних посета месечно). Документи који су најчешће преузимани са интернет
странице у извештајном периоду су: Потребе Републике Србије за међународном помоћи 20112013. године, нацрт Оперативног програма за развој људских ресурса 2012 – 2013, Водич кроз
стратегију ЕУ 2020 и Приоритетне теме СЕКО за владавину права.
У Канцеларији за европске интеграције 22.12. одржан је састанак са представницима СЕКО на
коме се дискутовало о статусу програмског пакета за 2012, новом приступу у програмирању ИПА и
сценарију за ИПА III-V. На састанку је договорено укључивање СЕКО у процес програмирања у фази
идентификације пројектних идеја, а представници СЕКО су упознати са новим обрасцима који се
користе у процесу програмирања. Поред 17 представника свих СЕКО, састанку су присуствовали
представници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Пројекта техничке помоћи
организацијама цивилног друштва (ТАKСО), као и Балканског фонда за локалне иницијативе
(БЦИФ).
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом организовала је 3.2.2012. радионицу коју је
водила Тања Хафнер Адеми, извршна директорка Балканске мреже за развој цивилног друштва
(БЦСДН). Радионица, којој су присуствовали представници СЕКО и КЕИ, имала је за циљ да упозна
присутне са консултативним структурама и праксама у вези са ИПА програмирањем, ИПА
Механизмом за подршку цивилном друштву (Civil Society Facility), процесом проширења,
умрежавањем и јавним заступањем у односу на ЕУ администрацију. Такође, искоришћена је
прилика да се промовише СЕКО механизам, као и да се изврши СВОТ анализа овог механизма.
Канцеларија за европске интеграције организовала је прве консултативне састанке секторских
радних група поводом програмирања ИПА 2013 у циљу идентификације пројектних идеја.
Састанцима су присуствовали представници ресорних министарстава и СЕКО. Састанци секторских
радних група за владавину права, реформу државне управе и развој људских ресурса одржани су
20.2, док су 21.2. одржани састанци секторских радних група за конкурентност, пољопривреду и
рурални развој, животну средину и енергетику, као и цивилно друштво, медије и културу.
У циљу обезбеђивања ефективнијег и ефикаснијег учешћа организација цивилног друштва у
процесу планирања развојне помоћи, посебно програмирања и праћења коришћења Инструмента
за претприступну помоћ, КЕИ је у јануару започела организовање серије обука у вези са
фондовима ЕУ доступним Републици Србији, посебно у вези са програмирањем и спровођењем
ИПА компоненти. У извештајном периоду организоване су три обуке чланица СЕКО мрежа. Прва
обука, којој је присуствовало 36 учесника, организована је 13.1.2012. у Суботици, у сарадњи са
Центром за екологију и одрживи развој (ЦЕКОР), водећом организацијом СЕКО за животну
средину и енергетику. Другој обуци, одржаној у хотелу „Балкан“ у Београду 22.2.2012.
присуствовала су 32 учесника. Трећа обука је организована у сарадњи са СЕКО за грађанско
друштво, медије и културу у просторијама Центра за културну деконтаминацију 13.3.2012. за
чланице мреже окупљене око СЕКО за грађанско друштво, медије и културу. Обуци је
присуствовао 51 учесник. Спискови учесника дати су у Анексу 1.

ПРЕГЛЕД ПОЈЕДИНАЧНИХ АКТИВНОСТИ СЕКО
У овом делу извештаја укратко су представљене активности СЕКО у складу са њиховим
извештајима за период од 21.12.2011. до 21.3.2012. године.
СЕКО за владавину права
(1) Први састанак секторских радних група у вези са програмирањем ИПА 2013 је одржан 20.
фебруара 2012. године у КЕИ. На састанку су учествовали представници: Канцеларије за
европске интеграције, Министарства правде, Министарства унутрашњих послова,
Министарства дијаспоре и вера и Агенције за борбу против корупције. Поред
представника органа државне управе, састанку су присуствовали и представници две
организације цивилног друштва, чланице СЕКО за владавину права: Београдски центар за
безбедносну политику и Београдски центар за људска права. Представници институција су
представили идеје за пројекте. Представници СЕКО за владавину права су истакли три
групе предлога пројеката који би могли да се спроводе самостално или у оквиру већ
постојећих предлога. Главне теме су: а) међународна правна сарадња у грађанским
стварима; б) управљање људским ресурсима у Министарству унутрашњих послова и ц)
заштита приватности и заштита личних података. Представници СЕКО истакли су коментар
да би требало организовати састанак са органима државне управе пре саме израде
предлога пројекта, односно приликом дефинисања приоритета и идеја.
(2) Први састанак СЕКО за владавину права са надлежним институцијама пре него што су
званично поднети предлози пројеката за ИПА фондове и другу развојну помоћ је одржан
7. марта 2012. године у Палати Србија. Консултације је организовала Владина Канцеларија
за сарадњу са цивилним друштвом, на инсистирање СЕКО за владавину права. Више од 30
чланица мреже СЕКО добило је прилику да дискутује са званичницима о приоритетима
државе у сектору владавине права. Институције су изложиле предлоге пројеката а током
дискусије је разматрано неколико тема: а) приступачност објеката (пре свега судова)
особама са инвалидитетом и боравак особа са инвалидитетом у затворима. Проблем је
што прилагођавање објаката захтева улагање великих финансијских средстава у
инфраструктуру а донатори за то нису заинтересовани; б) Постоји потреба за формирањем
координационе јединице при Министарству правде која би координирала све досадашње
и будуће политике и процесе које се спроводе у овом сектору и која би имала регионалну
компоненту. Није реч о правосудној сарадњи, већ о потреби да се формулише пројекат
који би имао за циљ успостављање механизма заједничког рада органа и служби за
спровођење закона и размене информација унутар државе у циљу додатних мера како би
се постојеће политике у потпуности спроводиле. Друга компонента би се односила на
унапређење регионалне сарадње у овој области. ОЦД које прате рад затвора су истакле
проблем пренасељености затвора и ретку примену условног отпуста. Део решења овог
проблема ће бити кућни притвор, тренутно је готова набавка „наруквица“. Од конкретних
пројеката у плану је измештање и градња новог затвора у Панчеву и изградња затвора у
Крагујевцу. Поред тога, ОЦД су биле заинтересоване колико су ОЦД укључене у пројекат
Правосудне академије Министарства правде.
(3) Покренута је веб страница СЕКО за владавину права (http://vladavinaprava.wordpress.com/)
као наследник ранијих активности БЦБП из ове области. Читаоци ту могу пронаћи текстове
који обрађују теме владавине права, правосуђа и унутрашњих послова у Европској унији,

Србији и региону и текстове који појашњавају могућности да ОЦД утичу на политике у
сектору владавине права. Циљне групе су 1) Припадници министарстава надлежних за
унутрашње послове и правосуђе у региону; 2) Посланици представничких тела у региону;
3) Активисти организација цивилног друштва које се баве проблемима из области
безбедности; 4) Електронски и штампани медији; 5) Академска јавност – студенти и
професори заинтересовани за безбедносне теме; 6) Припадници међународних
организација које се, у својим оквирима деловања, баве сектором безбедности; 7)
Полицијски аташеи ; 8) Представници полицијских иницијатива у Југоисточној Европи; 9)
Институције Европске уније активне у региону.Веб страница је подељена на пет делова. На
почетку, читаоци се могу упознати са институционалним и правним новинама Европске
уније у стварању простора слободе, правде и безбедности, анализама и проценама стања
европске безбедности и најновијим занимљивостима у некадашњем “трећем стубу”.
После тога, осврћемо се на поштовање принципа владавине права, реформу полиције и
правосудног система у Србији. У трећем делу пратимо активности регионалних
полицијских и правосудних иницијатива. Затим се осврћемо на препоруке мреже СЕКО
Владавина права у оквиру програмирања ИПА средстава. На крају, упућујемо на релеватне
публикације за проблеме унутрашње безбедности.
(4) У марту 2012. године СЕКО за владавину права је добио нову чланицу – ОЦД „Женска
алтернатива“ из Сомбора. Мрежа СЕКО за владавину права тренутно броји 37 чланица, а
основни подаци о чланицама мреже и њихови контакти су доступни на веб страници СЕКО
за владавину права (http://www.cdspredlaze.org.rs/default.asp?Category=1).

СЕКО за реформу државне управе
(1) Први састанак секторске радне групе за реформу државне управе у вези са
програмирањем ИПА 2013 је одржан 20. фебруара 2012. године у организацији
Канцеларије за европске интеграције. У име СЕКО за реформу државне управе, састанку су
присуствовали Иван Кнежевић (ЕПуС), Данијела Божовић (БОШ) и Биљана Дакић-Ђорђевић
(БФПЕ). Пошто се процес програмирања тренутно налази у фази идентификације пројеката
представници министарстава су информисали присутне о могућим предлозима пројеката
за ИПА 2013. Представници СЕКО за реформу државне управе су истакли да је неопходно
дефинисати пројекат који ће се односити на унапређење националног оквира за стратешко
планирање и координацију јавних политика, при чему посебан акценат треба ставити на
веће учешће цивилног друштва у механизме конципирања јавних политика и њихово
праћење. СЕКО је обавештена да се у овој области управо започиње са имплементацијом
пројекта који води Генерални секретаријат Владе, али да ће КЕИ проширити услове
пројекта који ће обухватити и проблем слабог учешћа цивилног друштва. Такође је
представницима Канцеларије и министарстава указано да је неопходно конципирати
пројекат који би се односио на Скупштину Србије и то на његову будућу улогу у процесу
преговарања са ЕУ. У овој области се такође креће са имплементацијом твининг пројекта
из ИПА 2011 у коме ће партнер бити парламент Грчке. Представник СЕКО је указао на
неопходност припреме пројекта који би се односио на јачање локалних механизама за
укључивање цивилног друштва у процес доношења одлука јер је та област до сада била
прилично запостављена. О резултатима састанка су информисане све чланице СЕКО за
реформу државне управе.

(2) Током фебруара Делегација ЕУ је доставила припремљене пројекте ИПА 2012 на
консултације организацијама цивилног друштва. Свим чланицама СЕКО је прослеђен пакет
пројеката, као и пратећа информација из Канцеларије за европске интеграције да се за ове
консултације не користи СЕКО механизам. СЕКО за реформу државне управе није имао
неких значајнијих коментара на достављене пројекте од стране Делегације ЕУ тако да се
није ни оглашавао по овом питању.

СЕКО за грађанско друштво, медије и културу
(1) У току наведеног извештајног периода, завршен је консултативни процес у оквиру ИПА
програмирања и усвојен предлог пројекта за цивилно друштво, у којем је СЕКО за
грађанско друштво, медије и културу дала пуни допринос.
(2) Представница ЦЗКД је 11.1.2012. представила СЕКО механизам члановима Независне
културне сцене Србије (НКСС) на састанку НКСС у Цинема Рексу у Београду. Овом
приликом је усвојен предлог да се преко НКСС мреже оглашавају активности СЕКО и
примају сугестије за даљи рад.
(3) Представнице СЕКО су учествовале на радионици одржаној 3.2.2012. године, коју је
организовала Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, а коју је водила Тања
Хафнер Адеми, извршна директорка Балканске мреже за развој цивилног друштва
(БЦСДН).
(4) Састанак Секторске радне групе за грађанско друштво, медије и културу у организацији
КЕИ одржан је 21.2.2012. године. Састанку су присуствовали и представници Канцеларије
за сарадњу са цивилним друштвом, Министарства омладине и спорта и Министарства
културе, информисања и информационог друштва. Ово је био први консултативни састанак
секторских радних група у циљу размене информација у вези са почетком процеса
програмирања за ИПА 2013. годину. На састанку су размењена искуства у вези са
претходним процесом програмирања за ИПА 2012, у чији су консултативни процес биле
укључене све СЕКО чије су сугестије у великој мери тада усвојене. Такође је било речи и о
пројекту за који је била надлежна СЕКО за цивилно друштво, медије и културу који је сада
раздвојен на два пројекта (тема једног пројекта је цивилно друштво док се други бави
само медијима). Из Канцеларије за европске интеграције је најављено да је пројекат за
цивилно друштво Механизам за подршку цивилном друштву за Србију (Civil Society Facility
for Serbia) пребачен из Националне ИПА 2012 у Вишекорисничку ИПА 2012. Најављено је
да ће наредне активности чланица СЕКО мреже бити дефинисање приоритета мреже у
ширем смислу, као и теме за грант шеме за ИПА 2013. о чијем ће консултативном процесу
чланице бити благовремено обавештене.
(5) Делегација Европске уније у Србији се 22.2.2012. обратила СЕКО за коментар на ИПА 2012
предлог пројекта. Будући да је предлог пројекта за грађанско друштво “премештен” из
националне у мултикорисничку ИПУ, а овај за медије је издвојен као засебан, обавестили
смо Делегацију о томе да је СЕКО учествовала у консултативном процесу. НУНС је додатно
доставио мишљење о издвојеном медијском предлогу пројекта.

(6) За представнике/це организација чланица СЕКО платформе за цивилно друштво, медије и
културу 13.3.2012. организован је семинар „СЕКО механизам и коришћење преприступних
фондова ЕУ". Семинар је организован у сарадњи СЕКО, КЕИ и Канцеларије за сарадњу са
цивилним друштвом.
(7) У извештајном периоду водећа чланица СЕКО, Грађанске иницијативе, наставила је да
обавештава остале чланице СЕКО о темама релевантним за рад сектора путем мејлинг
листе. У фебруару је прослеђен УСАИД конкурс за ОЦД за доделу бесповратних средстава
намењених промовисању успостављања механизама комуникације између ОЦД, јавног
сектора и локалних самоуправа. Такође је прослеђена информација о састанку секторске
радне групе за грађанско друштво, медије и културу. У марту је упућен позив удружењима
са територије града Београда, а чланицама СЕКО платформи, за присуство консултативним
састанцима 19-21.03. поводом израде Акционог плана за примену Стратегије подршке
развоју цивилног друштва на територији града Београда 2012 - 2017. Чланицама је крајем
марта такође упућен позив да дају допринос изради првог „Прегледа мрежа ОЦД у
Србији”, тако што ће доставити информацију о мрежи (савезу, коалицији, платформи,
покрету или другом облику организовања и удруживања ОЦД у Србији) коју представљају,
попуњавајући упитник послат уз позив.

СЕКО за развој људских ресурса
(1) У извештајном периоду СЕКО је обавила консултације унутар мреже у вези са
представљањем пројектних идеја за ИПА 2013. Квалитет консултацијa је, међутим, остао
ограничен кратким временским периодом за извођење консултација и одсуством било
какве комуникације са ресорним министарствима. Представници СЕКО су присуствовали
састанку који је организовала КЕИ и представили су пројектне идеје.
(2) Чланице СЕКО мреже су такође започеле низ заједничких активности које нису директно
везане за сам рад СЕКО, али су омогућене бољом комуникацијом коју је СЕКО оквир
пружио овим организацијама. СЕКО за развој људских ресурса је поднела два пројектна
предлога за активности које нису директно везане за учествовање и праћење ИПА
програма.
(3) Водећа чланица СЕКО, Београдска отворена школа, је креирала упитник за чланице СЕКО
за развој људских ресурса којим се жели детаљније профилисати рад мреже. Упитник ће
бити дистрибуиран током прве половине, а обрађен до краја априла.

СЕКО за пољопривреду и рурални развој
(1) Мрежа за рурални развој Србије иницирала је успостављање Локалне акционе групе
„СРЕМ +“ . Радни састанак између будућих партнера у Локалној акционој групи „СРЕМ +“ уз
присуство представника Министарства пољопопривреде, трговине, шумарства и
водопривреде Александра Богуновића одржан је 2.3.2012. у сали Општине у Сремској
Митровици. Циљ састанка био је евалуација предлога пројекта Локалне акционе групе
„Срем +“, као и процена партнертсва између подносиоца УГ Агромреже са партнерским
организацијама, да би се утврдило „нулто стање“ и дефинисале наредне активности.

Посебна пажња је посвећена досадашњим заједничким искуствима и партнерствима
будућих чланова ЛАГ-а, процени територије предвиђене за ЛАГ, као и вредностима на
којима ће бити развијан ЛАГ. Током састанка разговарало се и о корацима за креирање
ЛАГ-а и развојне руралне стратегије.
(2) У Бриселу је 22. и 23.3.2012. одржан састанак ПРЕПАРЕ мреже у ком су учествовали
представници Мреже за рурални развој Србије. На састанку је одобрена структура
документа и отпочела је припрема ПРЕПАРЕ брошуре која би до краја године требало да
буде припремљена за штампу. Дискутовано је КАП рефори после 2013. године и указано
на опасност да рурални развој не буде снажно подржан као у претходном програмском
периоду. Договорено је даље деловање ПРЕПАРЕ мреже у циљу актуелизације проблема
руралног развоја.
СЕКО за животну средину и енергетику
(1) Представница СЕКО Александра Кнез Милојковић присуствовала је координационом
састанку одржаном 22.12.2012. у организацији КЕИ. Представнице СЕКО Наташа Ђерег
(ЦЕКОР) и Зорица Стефановић (ПРОТЕКТА) су присуствовале првом консултативном
састанку секторске радне групе за животну средину и енергетику на тему ИПА 2013
одржаном у уторак 21.12.2012. године у КЕИ.
(2) Комуникација међу члановима конзорцијума СЕКО се у извештајном периоду одвијала
преко телефонских позива и путем и-мејла.
(3) Уместо планиране израда централне базе података о пројектима, тзв. индикативне листе
пројеката у области животне средине и енергетике, чланицама мреже СЕКО је
препоручено да користе базу на ИСДАКОН-у.

СЕКО за конкурентност
(1) Представници СЕКО присуствовали су 22.12 на позив Канцеларије за ЕУ интеграције
састанку на коме се дискутовало о статусу програмског пакета за 2012. и статусу
оперативних програма, као и новом приступу у програмирању ИПА. Представници СЕКО
такође су присуствовали првом консултативном састанку Секторске радне групе за
конкурентност у вези са идентификацијом пројектних идеја за ИПА 2013 одржаном крајем
фебруара 2012. године у КЕИ.
(2) Представници СЕКО учествовали су у радионици намењеној представницима и
представницама СЕКО коју је организовала Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом 03.2.2012.
(3) Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Балканска мрежа за истраживачко
новинарство (БИРН) организовали су састанак за представнике/це медија и ОЦД под
називом „Важност сарадње медија и организација цивилног друштва: нове могућности за
партнерства” 29.2.2012. у Палати Србија. Представници СЕКО присуствовали радионици, а
са обзиром да медији и цивилно друштво имају одговорну улогу у дефинисању и

промишљању тема од јавног значаја, па је њихова међусобна сарадња, као и сарадња са
институцијама, од кључне важности за очување демократских вредности у друштву.
(4) Представници СЕКО за конкурентност и СЕКО за реформу државне управе присуствовали
су састанку са делегацијом ТАЦСО Босне и Херцеговине и представницима министарстава
БиХ, као и представницима Канцеларије за ЕУ интеграције 16.3.2012. Састанак је
искоришћен да се искуства СЕКО механизма, а с обзиром да са поносом можемо рећи да
је Србија пионир у секторском организовању организација цивилног друштва, поделе са
колегама у региону.
(5) СЕКО за конкурентност је присуствовао на Регионалној конференцији „Партнерство за
промене: Цивилно друштво и влада на територији Западног Балкана и Турске“, која је
одржана 15.3. у Београду. Ова регионална конференција окупила је представнике
владиних институција и представника цивилног друштва из земаља Балкана и Турске, и
показало се да је то добра прилика да се побољшају механизми функционисања и
сарадње ова два сектора.

УОЧЕНИ НЕДОСТАЦИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СЕКО МЕХАНИЗМА

Бр.

НЕДОСТАЦИ

ИЗВОР

1

СКГО ниje
укљученa у рад
СЕКО

КЕИ

2

Програмирање за
област цивилног
друштва не
укључује све СЕКО

КЕИ

3

Нетраспарентан
позив за
укључивање нових
ОЦД у мреже СЕКО

КЕИ

4

Сајт СЕКО није

Канцеларија за

ПРЕДЛОГ
КОРЕКТИВНЕ
АКЦИЈЕ
КЕИ: СКГО
укључивати у
програмирање
независно од СЕКО
КЕИ: Све СЕКО
треба да
сачињавају посебну
групу за
програмирање у
области цивилног
друштва поред
постојеће мреже
окупљене око СЕКО
за цивилно
друштво, медије и
културу. На челу
посебне групе
остаје СЕКО за
цивилно друштво,
медије и културу.
КЕИ: На сајту СЕКО
направити
јединствен
формулар за
пријављивање за
сваку СЕКО
КСЦД: Превести

ОДГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЈА/КОМЕНТАР
КЕИ

КЕИ, Канцеларија за
сарадњу са цивилним
друштвом, све СЕКО

КЕИ, Европски покрет у
Србији

КЕИ преко СИДА пројекта

5

двојезичан

сарадњу са
цивилним
друштвом

сајт на енглески
језик

Даље унапређење
сајта СЕКО

КЕИ

КЕИ: СЕКО за
пољопривреду и
рурални развој да
попуни своју страну
чланица мреже и
релевантних
докумената;

6

Не постоји СЕКО за
транспорт

КЕИ

7

Недовољно знање
чланица СЕКО о
процесу
програмирања ИПА
што је утицало на
недовољно
квалитетне инпуте
у виду коментара,
сугестија и
предлога од стране
СЕКО на добијене
материјале од
стране КЕИ.
Непостојање
фиксног календара
за достављање
предлога пројеката
од стране КЕИ и
министарстава
чланицама СЕКО

СЕКО за реформу
државне управе,
СЕКО за
владавину права

8

СЕКО за реформу
државне управе

при затеченом стању,
даље измене достављати
администратору сајта
двојезично.
СЕКО за пољопривреду и
рурални развој

КЕИ: КЕИ да отвори
позив за
пријављивање на
страници СЕКО за
транспорт;

КЕИ

КЕИ: Све СЕКО и
стејкхолдери да се
ангажују на
ажурирању
информација
Контактирати
Саобраћајни
факултет, Комитет
за безбедност
саобраћаја, ПКС
Одбор за саобраћај
СЕКО РДУ, СЕКО ВП,
КЕИ: Наставити са
одржавањем обука
за све чланице
СЕКО уз евентуалну
модификацију
програма у
зависности од
потреба чланица
СЕКО.

Сви

СЕКО РДУ, СЕКО
РЉР: Дефинисати
јасан календар
активности унутар
процеса
програмирања за
ИПА 2013 који ће
садржати
најважније кораке
у овом процесу

КЕИ коментар: Акциони
план за програмирање и
извештавање о
средствима ЕУ и развојној
помоћи у 2012. који
садржи календар
активности послат је
СЕКО-има 6.2.2012. Дати
рокови не могу бити
прецизнији јер не зависе

Сви, посебно КЕИ

КЕИ

9

Непостојање
директне
комуникације СЕКО
и ресорних
министарстава ван
састанака
секторских радних
група

СЕКО за реформу
државне управе,
СЕКО за развој
људских ресурса

10

Недостаје процена
капацитета мреже
и улоге
појединачних
чланица у
остваривању већег
утицаја на
политике у сектору
владавине права

СЕКО за
владавину права

11

Чести састанци
унутар мреже СЕКО
не могу се
одржавати по сваку
цену с обзиром на
географску
локацију
организација, али и
недовољну
количину
материјала,
финансијских
средстава и тема о
којима би се
дискутовало
Унапредити
међусобну
комуникацију и
координацију
самих СЕКО
„Власништво“ над
СЕКО механизмом,
тј. да ли је то
механизам који
припада држави
или је независтан и
може и даље да се

СЕКО за
конкурентност

12

13

СЕКО РДУ, СЕКО
РЉР, КЕИ:
Именовати контакт
особу унутар сваког
од ресорних
министарства са
којом ће СЕКО
моћи да
комуницирају у
вези са процесом
програмирања за
ИПА
СЕКО ВП: Поднет
предлог пројекта
„Јачање капацитета
СЕКО за владавину
права за
заговарање и
мониторинг
политика и пракси
у области
владавине права“
ТАКСО канцеларији
у Београду
СЕКО КОНК:
Комуникација
мејлом или
телефоном унутар
мреже

само од КЕИ.
Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом уз
подршку КЕИ

СЕКО за владавину права

КЕИ коментар: Све СЕКО у
зависности од процене и
потреба

СЕКО за грађанско
друштво, медије и
културу

-

КЕИ коментар: Све СЕКО у
зависности од потреба

СЕКО за грађанско
друштво, медије и
културу

-

КЕИ коментар: У питању је
механизам сарадње те да
у том смислу нема
власништво. Независтан је
да се развија у зависности
од потреба других
државних органа и самих

14

15

16

17

развија у складу са
другим потребама
(и темама које
искрсну у
међувремену)
Повезивање СЕКО
механизма са
другим мрежама и
структурама унутар
цивилног друштва
Материјали за
припрему
састанака
секторских радних
група у КЕИ штури
и недовољно
унапред послати.
СЕКО не добијају
записнике и
спискове учесника
са састанака
секторских радних
група.
Унапредити процес
програмирања за
ИПА 2013 у смислу
укључивања СЕКО.

СЕКО.

СЕКО за грађанско
друштво, медије и
културу

-

КЕИ коментар: Све СЕКО у
зависности од потреба

СЕКО за животну
средину и
енергетику

СЕКО ЖСЕ, СЕКО
РЉР: Редовније
слање материјала
довољно унапред
(минимум 7 радних
дана)

КЕИ коментар: У
зависности од могућности

СЕКО за животну
средину и
енергетику

СЕКО ЖСЕ: Слање
записника са сваког
састанка са
именима учесника;

СЕКО за развој
људских ресурса

СЕКО РЉР, СЕКО
ЖСЕ: Неопходно је
што пре доставити
пројектне фишеве
за ИПА 2013 годину

КЕИ коментар: Записници
са састанака секторских
радних група се не
припремају.
КЕИ: Достављати спискове
учесника.
KEИ: У зависности од
могућности

Анекс 1. Спискови учесника обука „ФОНДОВИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ДОСТУПНИ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ –
ПРОГРАМИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ“
СУБОТИЦА, ХОТЕЛ ГАЛЕРИЈА, 13.01.2012.
Р.б
.

Име и презиме

СЕКО

Организација

1

Милина Ђурчок

СЕКО за владавину права

Европска Војводина

2

Борис Миланков

СЕКО за владавину права

Центар за једнака права

3

Драгомир Васић

СЕКО за конкурентност

Европска Војводина

4

Јелена Арамбашић

СЕКО за конкурентност

Опште удружење предузетника
Суботица

5

Золтан Киш

СЕКО за конкурентност

Удружење грађана Екобечеј

6

Ерне Лазар

СЕКО за конкурентност

Зрењанински пословни круг

7

Слободан
Мартиновић

СЕКО за грађанско друштво,
медије и културу

Центар за истраживање у политици
Аргумент

8

Милан Бошњак

СЕКО за реформу државне
управе

Центар локалне демократије

9

Стеван Николић

СЕКО за реформу државне
управе

Едукативни центар Рома

10

Др Марко Поповић

СЕКО за реформу државне
управе

Европска Војводина

11

Невена Јовановић

СЕКО за развој људских ресурса

Београдска отворена школа

12

Слободан Добрић

СЕКО за развој људских ресурса

Удружење Винчански неолит

13

Бојана Новаковић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Еколошки клуб Града Сремска
Митровица

14

Војкан Стојковић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Јастребачки бисер

15

Радослав Вукоичић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Зелени Копаоник

16

Братислав
Попрашић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Крушевачки еколошки центар-КЕЦ

17

Бранислав Чолић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Еколошки клуб Града Сремска
Митровица

18

Марија Добрић

СЕКО за животну средину и
енергетику

ЕУ Авалон, Вршац

19

Игор Јездимировић

СЕКО за животну средину и
енергетику

НВО Инжењери заштите животне
средине

20

Јадранка Марчок

СЕКО за животну средину и
енергетику

Зелени круг, Бачки Петровац

21

Мајда Адлешић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Зелени круг, Бачки Петровац

22

Јелена Ивовић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Удружење ТЕРРАС

23

Љиљана Крајновић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Архус центар Суботица

24

Павле Павловић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Еколошки покрет Ибар Краљево

25

Рожа Бабић
Лакатош

СЕКО за животну средину и
енергетику

УГ Окриље живота БМИД

26

Јанош Киш

СЕКО за животну средину и
енергетику

ЦЕКОР

27

Марко Орчић

СЕКО за животну средину и
енергетику

ЦЕКОР

28

Пера Марковић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Центар за регионална истраживања

29

Горана
Недељковић

СЕКО за животну средину и
енергетику

Омладински клуб Моровић

30

Жељко Прскало
Лимун

СЕКО за животну средину и
енергетику

Еколошко друштво Босут Моровић

31

Ненад Николић

СЕКО за животну средину и
енергетику

ЛА 21 за Костолац

32

Ратко Ђурђевац

СЕКО за животну средину и
енергетику

Еколошки покрет Врбас

33

Ерика Кудлик

Град Суботица

ЛЕР канцеларија

34

Мелинда Нагy К.

Град Суботица

ЛЕР канцеларија

35

Гордана
Гавриловић

Град Суботица

одељење животна средина

36

Жика Рех

Град Суботица

одељење животна средина

БЕОГРАД, ХОТЕЛ БАЛКАН, 22.2.2012.
Бр.

Име и презиме

СЕКО

Организација

1

Видан Данковић

Реформа државне управе

2
3

Данијела Божовић
Зорана Брозовић

Реформа државне управе
Владавина права

4

Невена Николић

Владавина права

5

Горана Одановић

Владавина права

6
7

Марина Мијатовић
Мара Влајковић

8

Душанка Цар Брајовић

Владавина права
Животна средина и
енергетика
Конкурентност

9
10
11
12
13
14
15
16

Мирјана Васић
Олгица Срдић
Јована КривокућаМиловановић
Жељко Илић
Јелена Спасојевић
Владимир Павловић
Дина Ракин
Јасна Хаџић

17

Тања Максић

18

Зоран Златковић

19

Снежана Здравковић

20

Марија Максимовић

21

Мирко Мутапчић

22

Маријана Глигорић

23

Јелена Миловановић

24

Маријана Цветковић

25

Милица Пекић

26

Мирјана Стојадиновић

27

Милица Милић

28

Тања Суботић

Развој људских ресурса
Развој људских ресурса
Развој људских ресурса
Развој људских ресурса
Развој људских ресурса
Развој људских ресурса
Развој људских ресурса
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији
и култура
Цивилно друштво, медији

Удружење за ревизију
приступачности
Београдска отворена школа
Београдски центар за
безбедносну политику
Београдски центар за људска
права
Београдски центар за
безбедносну политику
Правни скенер
Санитарно еколошко друштво
Асоцијација МСП и предузетника
Србије
Инклузивни покрет
Удружење „Креативно учење“
Форум младих са инвалидитетом
Форум младих са инвалидитетом
БОШ
БОШ
ЕПУС
Клуб Хор и Разговор из 1804
Балканска истраживачка мрежа
Организација кративног
окупљања – ОКО
Организација кративног
окупљања – ОКО
Савез учитеља Републике Србије
Куд “Батајница“
АСТРА Акција против трговине
људима
Грађанске иницијативе
Станица
Киоск
Асоцијација НКСС / ДЕЗ ОРГ
Медија центар
Грађанске иницијативе

29

Марија Огњеновић

30

Марко Цвијановић

31

Тања Бјелановић

32

Снежана-Андреја
Арамбашић

и култура
Пољопривреда и рурални
развој
Пољопривреда и рурални
развој
Донатор
донатор

Агромрежа
Агромрежа
Балкански фонд за локалне
иницијативе (БЦИФ)
БЦИФ – Балкански фонд за
локалне иницијативе

БЕОГРАД, ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНУ ДЕКОНТАМИНАЦИЈУ, 13.3.2012.
СЕКО ЗА ГРАЂАНСКО ДРУШТВО, МЕДИЈЕ И КУЛТУРУ

Р.б. Име и презиме

Организација

1
2
3
4

Александар Ђерић
Александар Милијашевић
Аранђел Бојановић
Александра Јелић

АЦАДЕМИЦА – Академска група
Дијалог
појединац
АпсАрт

5

Бојана Селаковић

Удружење РОДИТЕЉ

7
8

Денис Саватић
Драгана Бјелица

Форум младих са инвалидитетом Крагујевац
Удружење новинара Србије (УНС)

9
10
11
12

Драгица Фајстамел
Драгомир Васић
Дубравка Вујиновић
Ђурђа Папалогу

Савез слепих Србије
НВО “ Европска Војводина”
Плаво позориште
Мјузик арт пројекат

13

Ђурица Станков

”АС”- Центар за оснаживање младих особа које живе
са ХИВ-ом и АИДС-ом

14

Горан Ђукић

Форум цивилне акције ФОРЦА Пожега

15

Горан Пећанац

Савез слепих Србије

16

Илија Стојановић

Центар за унапређење положаја И промоцију права
друштвено маргинализованих група Нови Свет

17

Иван Пековић

Градско удружење церебралне и дечје парализе Ниш

18
19

Јелена Поповић
Јелена Поповић

Нови еколошки покрет “ЕКО ПЛАН”
АпсАрт

20
21

Јована Аранђеловић
Ксенија Милић

Друштво за развој деце и младих – ОТВОРЕНИ КЛУБ
Достигнућа младих у Србији

22
23
24
25
26
27

Љиљана Илић
Љиљана Васић
Мара Влајковић
Марија Аранђеловић
Марија Станковић
Маријана Илић

Градско удружење церебралне и дечје парализе Ниш
Помоћ деци
Санитарно еколошко друштво
Достигнућа младих у Србији
ЕНЕЦА
Удружење новинара Србије (УНС)

28
29

Маринко Вучићевић
Милан Илијин Мицко

Нови еколошки покрет “ЕКО ПЛАН”
Пријатељи деце Земуна

30

Милан Матијевић

Центар за афирмацију цивилног друштва

31
32

Милица Ђорђевић
Милица Митић

Пријатељи деце опстине Нови Београд
Културни центар РЕX/Фонд Б92

33
34
35

Мимица Живадиновић
Младен Петровић
Наташа Шевиц

Центар за самосталан зивот особа са инвалидитетом
Србије
УПГ Ноћ музеја
Удружење Право Горе

36

Небојша Марјановић

Удружење грађана „Панонија интеркултура"

37

Ненад Николић

Удрузење грађана ПОКРЕТ ЗДРАВО

38
39
40

Ненад Николић
Ненад Стојановић
Перица Главинић

НВО "Локана Агенда 21 за Костолац - ОПШТИНА"
ПРОАКТИВ Ниш
Ватрогасни савез Србије

41

Перо Мандић

Новосадски хуманитарни центар

42
43

Сандра Илић
Сергеј Вујачић

Асоцијација Дуга
ТАКСО

44

Слободан Добрић

Удружење за очување И неговање Винчанске културе
Неолит

45

Снежана Цмиљанић-Милојевић

Национално инвалидско удружење Србије - ИЛЦО

46
47
48

Сузана Поњавиц
Тамара Пантелић
Весна Милосављевић

Пријатељи деце опстине Нови Београд
УПГ Ноћ музеја
Портал за културу Југоисточне Европе

49
50

Весна Ташић
Влада Јањић

Земунски мали уметнички центар
Ентузијасти Кучево

51

Владимир Марковић

Форум младих са инвалидитетом Крагујевац

