
      

 

 

Саопштење за медије и организације цивилног друштва 

 

 

Институт за међународну политику и привреду из Београда заједно са бугарским 

партнером Фондацијом Европски институт из Софије започео је европски пројекат 

„Расправа о европској будућности Србије: глас цивилног друштва у процесу 

доношења одлука”  (Debating Serbia’s European future: the voice of civil society in 

decision making) 26. јула 2010. године. 

Општи циљ пројекта је да се удружења грађана у Србији која се баве европским 

интеграцијама, и она која се залажу за интеграције и она која им се противе, 

укључе у међусобни и дијалог са властима. Данас у Србији одвојено и паралелно 

делују тзв. грађански цивилни сектор и патриотски односно верски и национално 

профилисана удрузења грађана која међусобно нису у дијалогу што производи 

анимозитете. Потребно је отворити заиста јавну дебату на тему европских 

интеграција без подела на ‘пожељне’ и ‘непожељне’ саговорнике уз сарадњу са 

организацијом цивилног друштва из чланице ЕУ. Јавне дебате и инфо сесије 

одржаће се у фебруару и марту наредне године у шест градова Врању, Новом 

Пазару, Чачку, Зрењанину, Новом Саду и Београду. Дебата уз сарадњу са ЕУ 

партнером, локалним, покрајинским и републичким властима треба да укаже на 

начине и потребу учешћа цивилног сектора у формулисању јавних политика на 

локалном, националном, али и међународном нивоу  путем конструктивног 

дијалога, уз посебан осврт на питања регионализације и децентрализације у 

контексту ЕУ интеграција. 

Делегација Европске комисије у Републици Србији је децембра 2009. године 

отворила позив за пројекте у области „Јачања дијалога иузмеђу организација 

цивилног друштва Србије и ЕУ“ (Strengthening Serbia-EU Civil Society Dialogue). 

На свечаној церемонији одржаној у Центру Сава саопштено је да су од 174 

пријављених, одабрана 32 предлога пројекта. Пројекат Института за међународну 

политику и European Institute један је од одабраних.  

Пројекат ће трајати 12 месеци. У прва четири месеца радиће се теренска 

истраживања, на основу чијих резултата биће одређене теме дебата које ће се на 

пролеће 2011. године одржати у Београду, Зрењанину, Новом Саду, Чачку, Врању и 

Новом Пазару. Свакој дебати претходиће инфо-дан. 

Појединачни циљеви пројекта су, између осталих, подизање свести организација 

цивилног друштва (ОЦД) о кључним питањима за интеграцију у ЕУ попут 

регионализма, у светлу решавања конкретних проблема специфичних за поједине 

регионе; стимулисање ОЦД у изношењу својих ставова о попстејећим проблемима, 
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активнијим учешћем у јавном животу и утицајем на доносиоце одлука; изградње 

механизма за учешће  ОЦД у формулисању јавне политике и политичке анализе на 

локалном и националном нивоу  заснованом на сарадњи ових организација из 

различитих средина; развијање комуникације између ових организација и њихове 

способности да придобију подршку јавности за остварење својих циљева, као и 

изградња одрживих конатаката између ОЦД у региону и дебата о начинима 

решавања сличних проблема и заједничке имплементације различитих 

иницијатива. 

 

Пројектни тим Института за међународну политику и привреду 

 

 

Више информација на: 

ПРОЈЕКАТ “ЈАЧАЊЕ ДИЈАЛОГА ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ 

ДРУШТВА СРБИЈЕ И ЕУ“  

Палмотићева 20а/3 11 000 Београд  

Тел/fax: +381 11 324 78 75                                                                                                              

www.dijalog.org.rs 

e-mail: office@dijalog.org.rs 
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