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ГОДИШЊИ СЕКО ИЗВЕШТАЈ  
 за Канцеларију за европске интеграције 

 
 
 

 
Извештај припремио СЕКО за 
Живтона средина и климатске 
промене 

 

Водећи партнер у СЕКО Млади 
истраживачи Србије 

 

Остали партнери у СЕКО: УНЕЦООП 
-Параћин, Инжењери заштите 
животне средине -Нови Сад, ЦЕКОР- 
Суботица, Протего- Суботица 

 

Укупан број чланица мреже око СЕКО 30 

Период извештавања: 2015. година  

Датум подношења извештаја: 15. март  
 

1. Реализација акционог плана у периоду извештавања 
 
Област 1: Консултовање и сарадња са КЕИ у програмирању, праћењу и 
извештавању о средствима ЕУ и развојној помоћи Републици Србији 
 
Планиране и 
реализоване  
активности 

Врем. оквир 
реализације 

(од – до) 

Одговорна(е) 
особа(е) и/или 
организације 

Остварени 
резултати 

Средства 
верификације 

Праћење 
програмирања 
међународне 

развојне помоћи 
за 2014./2015. – 
упућивање 
позива 

организацијама 
чланицама 
мреже за 

укљућивање у 
процес; 

прослеђивање 

Јануар –
август 2015. 

МИС, 
чланице 

конзорцијума  

Контактирано 
50 

организација, 
чланица мреже. 
Прикупљено 6 
коментара на 
документа. 

Посалта и примљена 
електронска пошта 
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докумената 
Прикупљање и 
обједињавање 
коментара на 
достављена 
документа. 

Прослеђивање 
обједињених 
коменатра КЕИ 

Јануар –
август 2015 

МИС Документ која 
садрже 

обједињене 
кментаре  

Документ/електорнска 
пошта прослеђена 

КЕИ 

Присуство 
састанцима: 
консултатвини 
састанка за 
праћење И 
компоненете 

ИПА, 
консулттативни 

састанак 
поводом 

приритета ЕУ 
подршке ОЦД, 
Информатвни 
састанак 

поводом почетак 
програмирања 
ИПА 2016.. 

Јули-
новембар 

2015.. 

МИС, 
чланице 

конзорцијума  

Информисаност 
конзорцијума и 
чланица мреже 

Размењена 
електронска пошта 

 
 

 
Ниво остварености области 1 

Ниво остварености Означите са Х 
У потпуности Х 
Делимично  
Није остварен  

 
 

Образложење процене о нивоу остварености области 1 (највише до 10 редова) 
Оставрена је све што је планирано. Сарадња са КЕИ унапређена у смислу ефикасније 
комуникације, реалних временских рокова за обавештавање организација чланица мреже, 
израду и прикупљање коментара.  
 
 
 
Област 2: Изградња интерних капацитета СЕКО конзорцијума и чланица мреже 
 
Планиране и 
реализоване  

Врем. оквир 
реализације 

Одговорна(е) 
особа(е) и/или 

Остварени 
резултати 

Средства 
верификације 
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активности (од – до) организације 
Креирати упитник 
за заинтересоване 
чланице мреже 

Март-април 
2015. 

МИС Испитана 
заинтересованост 
нових чланца за 
рад у СЕКО 
мрежи  

Попуњени 
упитници 

Радионица 
„Комуникација и 
видљивост СЕКО 
механизма“ 

Децембар 
2015. 

Учешће МИСа 
и чланица 

конзорцијума 

Израђене су 
смернице и 
препоруке за 

унапређење рада 
СЕКО 

механизма, 
комуникације 

између 
организација и 
њихових чланова 

и сарадње 
између партнера 
у процесу 

Извештај са 
радионице 

 
 
Активности које су планиране,  

а нису реализоване 
Разлози због којих активности нису реализоване 

Меморандум који уређује односе 
чланица СЕКО мреже 

Преиспитивање потребе за постојањем меморандума 

Подизање капацитета 
организација чланица СЕКО 
конзорцијума и чланица мреже 

Недостатак финасијских средстава 

 
 
Ниво остварености области 2 

Ниво остварености Означите са Х 
У потпуности  
Делимично Х 
Није остварен  

 
Образложење процене о нивоу остварености области 2 (највише до 10 редова) 

 
Услед недостатка финсаијских средстава нисму реализоване планиране активности 
подизања капацитета организација чланица СЕКО, услед чега је оцена „делимично“. 
 

 
 

Област 3: Комуникација и сарадња са: чланицама мреже, другим СЕКО-има и 
јавним институцијама 
 

Планиране и Врем. оквир Одговорна(е) Остварени Средства 
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реализоване  
активности 

реализације 
(од – до) 

особа(е) и/или 
организације 

резултати верификације 

Успоставити 
блиску сарадњу са 
СЕКО енергетика  

Све време МИС, чалнице 
конзорцијума 

Интензивна 
размена 

информација и 
усаглашени 
ставови 

Размењена 
електронска 
пошта 

Успостављена 
комунникација са 
другим СЕКО 
мрежама 

Септембар –
децембар  

МИС Постигнута 
боља размена 
информација 

Размењена 
електронска 
пошта 

Успоставити 
Интензивну 

сарању са Одбором 
за заштиту 

животне средине 
кроз механизам 
Зелена столица 

Све време МИС Усвојене измене 
и допуне  
Закона о 
Заштити 
природе и 
Закона о 
заштити 
животне 
средине 

предложене од 
стране ОЦД; 
повећана 

информисаност 
ОЦД о  

Записници са 
састанка 
Одбора уза 
заштиту 
животне 
средине 

Скупштине 
Србије 

Побољшати 
сарадња са 

Министартсвом 
пољопривреде и 
заштите ж.с. 

Све време МИС Оставрен утицај 
на садржај 

„постскрининг“ 
докумнета 

Докумнет са 
коментарима 
ОЦД-а на 
садржај 

Интезивирати 
комуникацију са 
чланицама мреже 

СЕКО 

Све време МИС Успостављена 
ефиксанија 
сарадња 

Размењени 
маилови 

 
 

 
Ниво остварености области 3 

Ниво остварености Означите са Х 
У потпуности  
Делимично Х 
Није остварен  

 
Образложење процене о нивоу остварености области 3 (највише до 10 редова) 

 
Потребно је успоставити ефикаснију сарадњу са осталим релевантним актерима у процесу 
ЕУ интеграција Србије. 
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Област 4: Видљивост СЕКО-а и ширење мреже чланица 
 
Планиране и 
реализоване  
активности 

Врем. оквир 
реализације 

(од – до) 

Одговорна(е) 
особа(е) и/или 
организације 

Остварени 
резултати 

Средства 
верификације 

Информисање 
јавности о 
развојној 
помоћи 

Све време МИС, чланице 
конзорцијума, 
чланице мреже 

Побољчана 
информисанот 
јавности о 
развојној 
помоћи  

Размењена 
електорнска 
пошта; сајтови 
организација 
чланица 

конзорцијума  
     
     

(По потреби, додати још редова у табели изнад.) 
 
Активности које су планиране,  

а нису реализоване 
Разлози због којих активности нису реализоване 

Покретање сајта секо.мис.орг.рс Недостатак финсијских средстава 
(По потреби, додати још редова у табели изнад.) 

 
 
Ниво остварености области 4 

Ниво остварености Означите са Х 
У потпуности  
Делимично Х 
Није остварен  

 
Образложење процене о нивоу остварености области 4 (највише до 10 редова) 

 
Потребан је већи ангажман водећег конзорцијума како би се пронашла срества за 
повећање видљивости СЕКО. 
 

 
 
 

2. Запажања о процесу реализације Акционог плана (највише до 15 редова) 
 

 
 
У делу који се односи на комуникацију са КЕИ и члановима мреже СЕКО (документа, 
прикупњаље и обједињавање коментара у задатом року), конзорцијум је постогао 
коректне резултате.  
Побољшања су потребне у домену јачања интерене структуре СЕКО мреже и подизању 
капацитета организација чланица. 



                                                                         

6 
 

 
 
 
 
 

3. Препоруке за будући рад (највише до 15 редова) 
 

У циљу подизања капацитета организација чланица СЕКО мреже  (велики степен 
неразумевања процеса програмирања и праћења ИПА) и велике успешности/корисности 
радионице  „Инструмент за претприступну помоћ 2014-2020-програмирање и праћење“, 
требало би организовати радионицу за организације чланице СЕКО мреже. То би свакако 
допринело демистификацији овог процеса и сагледавању реалних могућности, домета и 
улоге ОЦД-а у овом процесу. 
За остварење акционог плана за 2016. годину, неопходно је да се водећи конзорцијум 
ангажује на проналађењу финансијских средстава. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


