Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ

Белешка са Координационог састанка са
секторским организацијама цивилног друштва
СЕКО механизам

Датум: 28.11.2017. године
Локација: Министарство за европске интеграције, сала у приземљу
Време: 12 часова

Дискусија:
1. Представљање тренутног статуса и динамике процеса програмирања Акционог ИПА
програма за 2018. годину. Процес је врло динамичан и као такав непредвидљив, па је и
Акциони план за програмирање за 2018. годину врло индикативан.
Програмирање ИПА 2018 почело је у септембру месецу одржавањем уводних састанака
са релевантним националним институцијама као и са представницима секторских
организација цивилног друштва. На састанцима су представљени планирани кораци у
програмирању, динамика и временски оквир планираних активности. Крај процеса
програмирања предвиђен је крајем првог квартала 2018. године, након чега треба да
уследи и почетак програмирања Акционог ИПА програма за 2019. годину.
2. Представљење су активности које нас очекују током 2018. године, у којима ће и
секторске организације цивилног друштва узети учешће кроз консултативни процес.
- Подршка у припреми вишегодишњег стратешког планског документа значајног за
планирање и програмирање развојне помоћи у Републици Србији – Национални
приоритети за међународну помоћи (НАД) за период од 2014 -2017 са пројекцијом до
2020 године.
- Подршка изради и ревизији вишегодишњих секторских планских докумената (СПД,
енгл. Sector Planning Documents - SPD) и годишњих акционих докумената (АД, енгл.
Action Documents – AD).
- Ревизија Индикативног стратешког документа за Републику Србију (2018-2020).
- Почетак процеса програмирања ИПА 2019. Тенденција је да се Финансијски споразум
за ИПА 2019 усвоји у години у којој се и програмира, што до сада није био случај.
3. Упознавање са динамиком процеса мониторинга. Процес је јасно дефинисан процедурама
и као такав врло предвидив.
Два пута годишње (у јуну и децембру месецу) одржава се Секторски одбор за праћење I
компоненте ИПА (TAIB).
Најмање једном годишње (у фебруару или марту месецу), а по потреби и више пута,
одржава се Одбор за праћење ИПА (ИПА I и ИПА II), који се одржава на вишем нивоу.
На оба одбора позивају се представници СЕКО механизма.
Тренутно се ради на дефинисању формата којим би се вршило праћење Секторске
буџетске подршке (SBS) за сва три сектора у којима је ова врста подршке предвиђена
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(Развој људских ресурса и друштвени развој, Реформа јавне управе, Унутрашњи
послови). Предвиђени формати ће бити саставни део ТАIB састанака.
4. Унапређење сарадње и размене радних искустава, припрема препорука и мишљења у
вези са програмирањем ИПА II и остале развојне помоћи.
Непостојање механизма повратне информације од стране МЕИ на коментаре
организација цивилног друштва. Потребно је редефинисати оквир сарадње у коме се
крећемо с обзиром да су се и околности као и очекивања заинтересованих страна СЕКО
механизма промениле, од тренутка успостављања СЕКО механизма (2011. година) до
сада. Стога је неопходно да се оквир програма сарадње конкретизује, да се неке
активности укину а неке додају.
Планиране активности за наредни период:
1. Ревидирање Оквирног програма сарадње са јасно дефинисаним улогама и
одговорностима учесника у процесу, са дефинисаним конкретним активностима на које
главни учесници СЕКО механизма могу да се обавежу.
2. Одржавање састанака Секторских радних група за секторе који су саставни део Акционог
ИПА програма за 2018. годину. Министарство за европске интеграције, као НИПАК
технички секретаријат, ће након спроведених консултација са свим релевантним
заинтересованим странама у склопу којих је усаглашен садржај логичких матрица за
интервенције који су саставни део Акционог ИПА програма за 2018. годину, проследити
чланицама СЕКО механизма на коментаре први нацрт логичких матрица/Акционих
докумената – друга половина децембра (индикативно).
3. У другој половини децембра МЕИ ће проследити свим водећим чланицама СЕКО
механизма Оквирни план укључености организација цивилног друштва у процес
програмирања ИПА 2018.
4. У наредном периоду МЕИ ће да дефинише предлог Оквирног програма сарадње и да га
проследи водећим организацијама СЕКО механизма на коментаре.
5. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом за 2018. годину планира организовање
обука за подизање капацитета чланица СЕКО механизма.
6. Организовање посебног састанка на тему Поглавља 22 и улоге организација цивилног
друштва у процесу израде програмских докумената.
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