informator za organizacije civilnog društva
Broj 90-91, oktobar-novembar 2009.

Koliko smo održivi?
Sadržaj
Država i OCD
EU teme
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Strategija proširenja EU i glavni izazovi Srbije
u periodu 2009–2010. godine

VI Skupština FENSa
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Kojim putem dalje

Aktivnosti GI
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Pomoć OCD za primenu
novog Zakona o udruženjima

Teme

Novi zakon omogućio nam je da otvorimo pitanje ekonomske snage OCD
i njihovog ekonomskog doprinosa Srbiji. Grupa eksperata koju je predvodio Dr. Miladin Kovačević napravila je prvo istraživanje ove vrste, bazirano na
godišnjim finansijskim izveštajima OCD u poslednje tri godine. Nalazi ovog
istraživanja su ohrabrujući i veoma interesantni za dalju analizu. Očigledno je
da će ekonomski aspekt našeg delovanja biti važan argument u pregovorima
sa državom i donatorima, pre svega sa Evropskom Komisijom. Još je važnije
što ćemo na osnovi tih podataka i istraživanja koja tek pripremamo lakše moći
da planiramo potrebe OCD i samim tim i njihovu održivost.
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Govor mržnje
Antifašizam danas

OCD javljaju

str. 20-21

Film i OCD

str. 22-23

Događaji

Pitanje održivosti postavlja se i u vezi MREŽE koju upravo čitate. Postaje
nemoguće pokriti troškove njenog štampanja, a jednako tako i poštanskih
troškova njenog slanja. Podsećam vas da je MREŽA potpuno besplatna za
sve čitaoce. Mi smo povečali broj informacija na našem sajtu i broj “hitova“
je danas višestruko povečan ali MREŽA je jedini redovni izvor informacija o
sektoru za veliki broj, pre svega, manjih lokalnih organizacija. Pre nego što
odlučimo da li da posle devet godina prestanemo sa izlaženjem, pozivamo
vas da nam javite da li ste spremni d
da za deset brojeva godišnje izdvojite 900
dinara. Dakle, kao i uvek - od vas
v zavisi.
avisi.
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Počela je primena novog Zakona o udruženjima. Gradjanske su to uradile:
za manje od mesec dana smo prilagodili statut, održali skupštinu, dakle ispoštovale kompletnu proceduru, i u roku od tri dana od podnošenja dokumentacije dobile novu registraciju. Na naše iznenadjenje, a na osnovu informacija iz
Agencije za privredne registre, proces kreće sporije od očekivanog i trenutno
je veći broj novih organizacija koje se registruju od onih koji treba da svoj status samo prilagode novim propisima. Mislim da to nije dobro jer očekujem da
će nova registracija biti jedan od kriterijuma za konkurisanje za sredstva kod
mnogih donatora. Ne zaboravite da strane organizacije imaju rok od samo tri
meseca za preregistraciju i očekivaće da su to učinili i oni koji traže sredstva.
Oklevanje i odlaganje može skupo da košta.
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država i OCD
Predloženi tekst Deklaracije
Narodna skupština Republike Srbije
(dalje: Narodna skupština) donosi

DEKLARACIJU
PROTIV NASILJA, POZIVANJA NA
NASILJE, ZLOČINA IZ MRŽNJE I
GOVORA MRŽNJE
1. Narodna skupština dosledno će sprovoditi
i negovati demokratske vrednosti koje su
usmerene na puno poštovanje ljudskih i
manjinskih prava i utvrđene u Ustavu Republike Srbije, potvrđenim međunarodnim
ugovorima i domaćim zakonima.
2. Narodna skupština bezrezervno osuđuje
svaki vid nasilja, pozivanja na nasilje, zločina iz mržnje i govora mržnje koji su izazvani
rasnom, verskom, nacionalnom ili drugom
netrpeljivošću, homofobijom, ksenofobijom ili mizoginijom, i koji ugrožavaju sigurnost i bezbednost građana i građanki Srbije.
3. Državni organi Republike Srbije imaju dužnost da preduzmu sve rasp oložive mere u
skladu sa zakonom kako bi sprečili i najoštrije sankcionisali nasilje, pozive na nasilje,
zločin iz mržnje i govor mržnje, bez obzira
na to ko su učinioci ovih dela.
4. Nasilje, pozivi na nasilje, zločin iz mržnje i
govor mržnje ne smeju da se veličaju, podstiču, propagiraju ili da se na drugi način
doprinosi njihovoj nekažnjivosti.
5. Nasilje, pozivanje na nasilje, zločin iz
mržnje i govor mržnje ne smeju biti sredstvo u borbi protiv neistomišljenika.
6. Narodna skupština se obavezuje da
pokrene i učestvuje u političkom dijalogu koji neće podsticati nasilje i govor
mržnje, već će negovati duh tolerancije i
međusobnog˝uvažavanja.
7. Narodna skupština se obavezuje da preduzme sve potrebne mere da onemogući
da nasilje, pozivanje na nasilje, zločin iz
mržnje i govor mržnje budu deo vrednosnog sistema i javnog i društvenog života
Srbije.
8. Narodnoj skupštini će borba protiv nasilja,
zločina iz mržnje i govora mržnje biti jedan
od prioriteta u radu, posebno u oblasti
donošenja zakona, mera i strategije kojima se doprinosi ostvarivanju ciljeve iz ove
Deklaracije.
9. Narodna skupština zadužuje Zakonodavni
odbor da u roku od 30 dana po usvajanju
ove Deklaracije sačini i predsednici Narodne skupštine dostavi predlog odluke o osnivanju posebnog skupštinskog radnog tela
koje će se na trajnoj osnovi baviti rešavanjem problema nasilja u društvu, pogotovo
vodeći računa o najefikasnijim mehanizmima za otklanjanje njegovih uzroka i oblika
u kojima se ispoljava.

Deklaracija protiv nasilja, pozivanja na nasilje, zločina iz mržnje i
govora mržnje
Deklaracija protiv nasilja, pozivanja
na nasilje, zločina iz mržnje i govora
mržnje, predstavljena je u ponedeljak,
26. oktobra, u beogradskom Medija
centru.
Deklaracija koju je izradila grupa
nevladinih organizacija, će na sledećoj
sednici biti podneta Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje.
Ukoliko je poslanici podrže, biće to
manifestacija političke volje neophodne za provođenje međunarodnih dokumenata koje je Srbija ratifikovala, a koje
osuđuju i sprečavaju takve pojave u društvu,
rekla je na predstavljanju Deklaracije, Biljana
Kovačević-Vučo, iz YUCOM-a.

Obrazalažući razloge za Deklaraciju,
Miljenko Dereta, izvršni direktor Građanskih inicijativa, istakao je da je to još jedno
neprijatno podsećanje Skupštine da građani
nisu zadovoljni tretmanom nasilja, govora
mržnje i suštinskih uzroka tih pojava.
Derata je napomenuo da je važno da
se baš Skupština odredi prema sadržaju
Deklaracije i zbog toga što su i nasilje i govor
mržnje politički orkestrirani. Dokaz je to što
su nasilnička ponašanja koja su kulminirala
u avgustu i septembru trenutno (i privremeno) utišana.
U ime još jednog od predlagača Deklaracije, Inicijative mladih za ljudska prava, Dragan Popović se osvrnuo na političke prakse
devedesetih. Ubistvo, premlaćivanja i pretnje drugačijim po bilo kom osnovu, samo
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su pojavna realizacija dominatnog mišljenja ustanovljenog prethodnih decenija.
Popović je istakao i da se problem ne rešava
uklanjanjem par pojedinaca ekstremista i
ukidanjem nacističkih grupa, već institucionalnim i temeljitim bavljenjm uzrocima. U
tom obračunu, pored institucija, trebalo bi
da učestvuju i političke elite.

Boris Milićević, iz Gej-strejt alijnse, smatra
da je tekst Deklaracije jednako prihvatljiv za
takozvane proevropske, ali i za konzervativnije partije u Skupštini. Samim tim, predložena Deklaracija je svojevrsni test institucionalne političke volje za borbu protiv nasilja, pozivanja na nasilje, zločina iz mržnje i
govora mržnje.
Organizacije koje su izradile Deklaraciju su:
Beogradski centar za ljudska prava, Gej
strejt alijansa, Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Inicijativa
mladih za ljudska prava, Komitet pravnika
za ljudska prava.
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Skupštinsko ignorisanje narodnih inicijativa ukida suverenitet građana

Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi
iz 1994. godine potrebno je doraditi kako
bi se pojedina ograničenja izbacila iz teksta
zakona, ali i takav zakon nije opravdanje da
vlast u Srbiji ignoriše sve narodne inicijative
koje su pokrenute, rečeno je na okruglom
stolu 5. novembra u Beogradu.
Na Okruglom stolu o sprovođenju narodnih inicijativa na nacionalnom i lokalnom
nivou rečeno je da je potrebno da se narodna inicijativa, kao oblik direktne demokartije,
koja je zagarantovana i Ustavom pretvori u
“živo” pravo građana i da ne postoje objašnjenja zašto vlast ignoriše to pravo.
Predstavnik Udruženja građana Narodni
parlament Ivan Grujić kazao je da je Skupštini Srbije od 2001. godine dostavljeno devet
narodnih inicijativa u formi predloga zakona,
ali da parlament nije raspravljao ni o jednoj.
Grujić je naveo da je Zakonom o lokalnoj
samoupravi predviđeno da su za pokretanje
inicijative potrebni potpisi pet odsto birača, ali da je ostavljena mogućnost lokalnim
samoupravama da taj broj promene.
On je kazao da su neke lokalne samouprave to pravo zloupotrebile i da, na primer,
u statutu grada Kragujevaca stoji da su
potrebni potpisi 25 odsto birača, odnosno
33.500 građana, što je više nego za pokretanje narodne inicijative na nivou republike
(30.000).
Profesor Vladimir Vodinelić je rekao da
postoje odredbe u zakonu koje bi trebalo
promeniti navodeći da je za prikupljanje
30.000 potpisa rok sedam dana što predstavlja “natprirodni napor”.
“Čak i kad uspeju da skupe toliko potpisa
u tom roku, to je razlog više da vlast više
poštuje volju naroda”, rekao je Vodinelić i
dodao da Srbija nije zemlja demokartije
kada je u pitanju narodna inicijativa.
Profesor Vladimir Vodinelić kazao je da
ignorisanje narodnih inicijativa i nelegalno
i nelegitimno i dodao da je većina inicijativa ignorisana bez ikakvog objašnjenja i da
vlast koja to sebi dozvoli “nema prava više
da to bude”.
Narodna inicijativa je dobra stvar za sve
stranke koje su na vlasti i za one koje to nisu,
napominje Vodinelić. Prema njegovim rečima, ona nam omogućava da “nismo građani
samo kada su izbori”, te “isključuje moguć-

nost manipulacija i trgovine u parlamentu”.
Saša Gajin iz CUPS-a uporedio je instituciju
referenduma sa institucijom narodne inicijative. U slučaju referenduma, Skupština je ta
koja poziva građane da se izjasne o nečemu,
a u drugom slučaju, građani su ti koji pozivaju parlament da se izjasni o predlogu iza
kojih su oni stali svojim potpisima, dodao je
on.
Gajin je govoreći o sudbini narodnih inicijativa, podsetio na slučaj predloga o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom
pristupu informacijama. Ministarstvo kulture napisalo svoj zakonski predlog na osnovu
ranije nastalog predloga Koalicije za slobodan pristup informacijama. Gajin je postavio
pitanje kako će Skupština Srbije reagovati,
kojim obrazloženjem, ako usvoji predlog
zakona o izmenama i dopunama Zakona o
slobodnom pristupu informacijama, koju je
predložilo Ministarstvo kulture, a ne usvoji
gotovo identičan predlog koji je uputila Koalicija za slobodan pristup informacijama.
Advokat i konsultant Branko Pavlović, podsetio je da je jedna narodna inicijativa ipak
došla do razmatranja u Skupštini. Jedina
narodna inicijativa ikad razmatrana u Skupštini Srbije je ona iz maja 2006. koja isticala je
zahtev sindikata za besplatnu podelu akcija
javnih preduzeća. Nakon toga, vlast samo
ignoriše inicijative ma ko ih podnosio (građani, pokrajina Vojvodina…).
Aleksandar Resanović iz Kancelarije Zaštitnika građana smatra da nema političke volje
da se razmatraju narodne incijative, a poslanica G17 Plus Snežana Stojanović-Plavšić
mišljenja je da je problem to što Vlada ima
dominaciju nad Skupštinom.
Organizatori Okruglog stola bili su Udruženje građana Narodni parlament, Centar
za unapređivanje pravnih studija, Sretenje
iz Požege i Resurs centar Negotin.
Ova grupa nevladinih organizacija nastaviće da se javno zalaže za promenu tretmana
narodne inicijative u Republici Srbiji, a trenutno rade i na modelu zakona o narodnoj
inicijativi.
“Na proleće iduće godine biće gotova
njegova prva skica, a zatim će uslediti javna
rasprava. Sredinom naredne godine imaćemo finalni model zakona”, rekao Ivan Grujić,
iz negotinskog Narodnog parlamenta.
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Nepročitani zahtev NVO za
poništenje izbora kandidata za
Saveta RRA
Okrugli sto u organizaciji Anem-a, održan 11.
11. u Medija centru, bio je i prilika da se pitanja
o izboru članova Saveta RRA po predlogu civilnog sektora postave sekretaru skupštinskog
Odbora za kulturu i informisanje, Dragomiru
Petkoviću.
Petković je rekao kako za zahtev tridesetak
organizacija civilnog društva u kome se traži da
Odbor poništi odluku o izboru Milovana Vitezovića i Gorana Pekovića – nikad nije čuo. Samim
tim, Odbor zahtev nije razmatrao, niti je ikakav
odgovor upućen potpisnicima inicijative.
Petković je potvrdio da će se poslanici izjašnjavati o jednom od ova dva kandidata i kratko
komentarisao ukupnu situaciju u Savetu RRA.
Podsećamo, 27. oktobra na adrese skupštinskog odbora, resornog ministrarsva i medija
upućen je zahtev i obrazloženje koji potpisalo 29 organizacija, (među kojima su Inicijativa
mladih za ljudska prava, Beogradski centar
za ljudska prava, Komitet pravnika za ljudska
prava, Fond za humanitarno pravo, Centar za
unapređivanje pravnih studija, Helsinški odbor
za ljudska prava, Beogradski fond za političku
izuzetnost, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Žene u crnom, Labris...).
Obrazlažući zahtev za poništenje izbora, NVO
navele, između ostalog:
“Milovan Vitezović je tokom devedesetih bio
urednik zabavno-umetničkog programa RTS-a
i jedan od ključnih rukovodilaca Miloševićevog
propagandnog servisa. Na toj funkciji bio je i
kada je vođena ratnohuškačka propaganda,
kao i kada je 16 radnika RTS-a žrtvovano i ostavljeno da pogine u NATO bombardovanju.“
Vitezovićeva je kovanica „događanje naroda”
za Miloševićeve mitinge tokom 1988. godine,
kada se zalagao za otvorenu diskriminaciju i
progon „izdajnika” i utvrđivanje „ko je vera, a ko
je nevera”.
Od 2000. godine na je na spisku ljudi kojima
je zabranjen ulazak u EU.
Drugi kandidat, Goran Peković, potpuno je
nepoznat u civilnom sektoru.
„Ovakav izbor kandidata svedoči o potpunoj
farsi u koju se pretvorilo glasanje za članove Saveta RRA. Predstavljanje Miloševićevog
propagandiste kao kandidata civilnog sektora
predstavlja cinično poigravanje s demokratskim
procedurama i rešenjima iz Zakona o radiodifuziji. To je ujedno i poruka civilnom sektoru da
vlast odustaje od saradnje i zajedničkih napora
na regulisanju medijskog prostora u Srbiji.
U nadležnosti Saveta RRA je i borba protiv
govora mržnje. Iluzorno je očekivati da se tim
poslom bavi član najužeg rukovodstva RTS iz
vremena proizvodnje najbezočnijeg govora
mržnje u Srbiji. Vlast u Srbiji dužna je da odgovori na pitanje šta namerava s i onako kompromitovanom i neuglednom institucijom kakav je
postao Savet RRA.”, naveli su potpisnici nepročitanog zahteva.
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Javno slušanje pre odluke o Predlogu zakona o volontiranju
Sednica Odbora za rad, boračka i socijalna
pitanja, održana je 27. oktobra u prostorijama Novosadskog humanitarnog centra. Razmatrao se Predlog Zakona o volontiranju.
Iako je trebalo da Odbor glasa o predlogu
zakona u načelu, članovi i članice Odbora
odlučili su da glasanje odlože do javnog
slušanja u Skupštini Srbije.
Do ove odlke je došlo nakon što su predstavnici civilnog sektora (iz Inicijative Izvor,
Građanskih inicijativa, Mladih istraživača
Srbije, Centra Srce, Novosadskog humanitarnog centra, Prijatelja dece Zemuna i drugih)
izneli niz ozbiljnih zamerki na suštinu i pojedine odredbe predloženog teksta Zakona.
Prethodno je na hitnim konsultacijama
održanim 15. oktobra Beogradu, 26 nevladinih organizacija zaključilo da Vladin predlog
Zakona o volontiranju nema pravno opravdanje, onemogućava umesto da reguliše
volonterski rad i diskriminatoran je u odnosu
na osobe sa invaliditetom.
Grupa nevladinih organizacija zainteresovanih za ovu oblast odlučila je tada da traži
povlačenje Zakona iz skupštinske procedure.
Dragan Golubović, ekspert za neprofitno
pravo (ECNL), istakao je da predlagač Zakona nije uvažio mišljenja civilnog sektora
identična stavu Saveta za regulatornu reformu, kao ni primere dobrih zakonskih rešenja
zemalja Evropske Unije. Rezultat je predlog
koji je u suprotnosti sa odredbama Evropske
konvencije. Umesto „meke“ regulative koja
stimuliše i uređuje pravo na dobrovoljni
koristan rad od opšteg interesa, zakonsko
rešenje usložnjava proceduru i za onog koji
organizuje volontiranje i za samog volontera. Dosledna primena zakona drastično
povećava transakcione troškove za organizatora volontiranja, komplikuje adminstrativne procedure i direktno ga destimuluše
da angažuje volontere. Volontiranje se
moglo urediti i izmenama Zakona o radu ili
rešenjem kakvo je nekad predlagala Inicijativa IZVoR – tzv. ’Vojvođanskim zakonom’,
istakao je prof. Golubović.
Kada su pre dve godine prezentovali ovaj
predlog Ministarstvu, organizacije civilnog
društva dobile su uveravanja da će upravo predlog Inicijative IZVoR biti osnova
budućeg Zakona. Ipak, rešenje predloženo
Odboru na razmatranje, suštinski i u pojedinostima, suprotno je onome za šta se zalagao nevladin sektor okupljen oko Inicijative
IZVoR.
Melanija Kološnjai – Nenin, predstavnik Inicijative IZVoR, podsetila je da ideja tog ’Vojvođanskog zakona’ bila upravo da pomogne
volonterima da ostvare pripadajuća prava,
odnosno da reguliše pitanje mogućih beneficija koje proističu iz takvog angažovanja.
Novi predlog zakona ne prepoznaje to kao
prioritet.
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Rada Jelenić, iz novosadskog Centra Srce,
istakao je i da ako se ovakav Zakon usvoji,
zbog prekomplikovane procedure sklapanja
ugovora i evidencije volontera, onemogućiće se rad Centru koji je stoprocentno zasnovan na volonterskom angažmanu.
Sličnog mišljenja bio je i Svetislav Jovanović iz Gerontološkog društva Srbije. Primena novog zakona bi birokratizovala i štetila
humanoj delatnosti koja je izuzetno važna za
starije ljude, kako za korisnike volonterskih
usluga, ali i kao veliki volonterski potencijal.
’Dobrosusedska solidarnost’ ili volonterska
akcija ’Stari za stare’ masovna i dobro prihvaćena, bila bi nemoguća sa predloženim
obimom administracije.
Srđan Mršević iz Udruženja studenata sa
hendikepom ukazao je da, iako se diskriminacija načelno zabranjuje i u tekstu predloženog Zakona, u članu 12 se navodi da ako
su “korisnici volontiranja deca, osobe sa
invaliditetom, stara lica, lica kojima je neophodna pomoć i nega drugog lica, bolesne
osobe ili osobe koje su potpuno ili delimično lišene poslovne sposobnosti “ volonter
koji im pomaže ne može biti lice koje je ‘u
potpunosti ili delimično lišeno poslovne
sposobnosti’. Ova diskriminatorna uredba
značila bi i da je nezakonito da jedan student sa hendikepom pomaže drugom na
volonerskoj osnovi!
Kao i na sednici Odbora za rad, boračka i
socijalna pitanja i na ranijim hitnim konsultacijama, bilo je predloga da organizacije
civilnog društva insistiraju da se amandmanima ublaže najproblematičnije uredbe Vladinog predloga Zakona.
Milan Ilijin, Drušvo prijatelja dece Zemun,
naglasio je da i kad bi se usvojili svi amadmani, Zakon ne bi bio dobar, pa je zbog toga –
nepotreban. 26 učesnika hitnih konsultacija
složilo se da se šteta ne minimizira.
Civilni sektor, koji se u značajnoj meri
zasniva na konceptu volonterizma i koji tradicionalno angažuje značajan broj volontera, na čiju inicijativu se i ušlo u izradu zakona za ovu oblast, stoji na stanovištu da ovaj
Zakon neprihvatljiv.
Javno slušanje o predlogu Zakona o volontiranju predviđeno je krajem novembra u
Narodnoj skupštini Republike Srbije, kada će
predstavnici civilnog sektora imati još jednu
priliku da narodnim poslanicima izlože svoje
argumente za zahtev da se ovakav predlog
Zakona povuče iz skupštinske procedure.
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SAOPŠTENJE POKRAJINSKOG OMBUDSMANA

POVODOM KONSTITUISANJA SAVETA
ZA NACIONALNE MANJINE

Loša situacija u romskim naseljima
Sedam romskih naselja u Vojvodini, koja
su obišli predstavnici Kancerije pokrajinskog
ombudsmana, nalaze se u blizini deponija,
imaju velikih problema sa infrastrukturom, a
deci koja žive u njima otežano je obrazovanje,
saopštio je 9. novembra pokrajinski ombudsman.
Činjenica da se naselja nalaze van ili na
samom obodu naseljenih mesta za posledicu
ima nedovoljnu integrisanost Roma u društvenu zajednicu, navodi se u saopštenju.
Dodaje se da ova naselja imaju velikih problema sa osnovnom infrastrukturom, poput nedostatka vode, kanalizacije, električne energije i
asfaltiranih puteva.
“Materijalna situacija u svim romskim naseljima je izuzetno teška. Muškarci se pretežno bave
prikupljanjem sekundarnih sirovina, dok žene
najčešće ostaju kod kuće i bave se decom, koja
neredovno pohađaju školu”, piše u saopštenju.
Ocenjuje se da neobrazovanje dece za posledicu ima otežano zapošljavanje i ravnopravno
uključivanje Roma u društveni život šire zajednice, kao i dalje socijalno i ekonomsko siromašenje.
Od sedam naselja koje su predstavnici Kancelarije pokrajinskog ombudsmana posetili, u najtežoj situaciji je ono u Rumi, u kom, osim jedne
slomljene česme, nema ni vode, ni struje, niti
izgrađenog puta.

“Slično stanje je i u zrenjaninskom naselju
Dudara, kao i u naselju Surdučka. U Zrenjaninu
specifičan problem predstavlja činjenica da u
tamošnjim romskim naseljima ima veliki broj
izbeglica sa Kosova i iz Makedonije, kao i osoba
pristiglih u postupku readmisije”, navodi se u
saopštenju.
Dodaje se da u novosadskom Velikom Ritu,
najvećem naselju te vrste u gradu, struju i vodu
imaju samo neki stanovnici, dok asfalta uopšte
nema.
U romskom naselju Bangladeš situacija je
bolja jer su kuće nedavno obnovljene zahvaljujući pomoći Romskog resursnog centra Ekumenske humanitarne organizacije, a sve porodice imaju vodu i struju zahvaljujući zalaganju
te organizacije i gradskih vlasti tokom protekle
decenije.
“U apatinskom naselju, čiji stanovnici se izjašnjavaju kao Rumuni, situacija je nesumnjivo
najbolja: pitanje infrastrukture je u potpunosti
rešeno, u naselju rade obdanište, zabavište,
ambulanta, dok školska deca imaju organizovan prevoz do škole. Kuće su od čvrstog materijala i svaka ima struju i vodu. Celo naselje je
asfaltirano, a postoje i telefonske linije”, piše u
saopštenju.
Dodaje se da će detaljan izveštaj o ovim posetama biti uvršten i u Godišnji izveštaj pokrajinskog ombudsmana za 2009. godinu.

„Evropa za građane“
Grupa od 42 organizacije civilnog društva iz Srbije (među kojima su i: Balkanski fond
za lokalne inicijative, Beogradski fond za političku izuzetnost, Beogradski centar za
ljudska prava, Građanske inicijative, Grupa 484, Evropski Pokret u Srbiji, Centar za
razvoj neprofitnog sektora, Centar za samostalni život invalida Srbije. Inicijativa mladih za ljudska prava...) uputila je pismo ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu u vezi sa Program Evropske zajednice „Evropa za građane“. Prenosimo sadržaj.
Poštovani gospodine Markoviću,
nosti EU; jačanje tolerancije i uzajamnog
Kao predstavnici organizacija civilnog razumevanja evropskih građana uz doprinos
društva Srbije obraćamo Vam se, kao nadlež- interkulturnom dijalogu.„
nom ministru, sa molbom da se Republika
Da bi se ostvarili ciljevi programa, definisaSrbija uključi u Program Evropske zajednice ne su četiri mere odnosno tipovi aktivnosti:
„Evropa za građane“ (Europe for citizens).
1. Aktivni građani za Evropu – koja
Program „Evropa za građane“ su osnova- podrazumeva uključivanje građana, bilo
li Evropska komisija, Evropski parlament i kroz aktivnosti bratimljenja gradova, bilo
Savet Evropske unije tokom 2006. godine a kroz druge projekte građana;
sprovodi se u tekućem budžetskom periodu
2. Aktivno civilno društvo u Evropi –
2007. do 2013. godine sa osnovnim ciljem usmerena na organizacije civilnog društva,
je promocije „aktivnog evropskog građan- bilo u vidu strukturne podrške, na osnovu
stva“, odnosno uključivanja civilnog druš- evropskog nivoa koji predviđa njihov protva u proces evropske integracije.
grama rada, bilo kroz podršku njihovih
Budžet programa Evropa za građane 2007- projekata (podizanje svesti o pitanjima od
2013 iznosi 215 miliona evra, a sredstva su evropskog značaja i konkretnih rešenja na
namenjena ispunjavanju sledećih opštih evropskom nivou);
ciljeva programa:
3. Zajedno za Evropu – podrazumeva
„pružanje mogućnosti građanima za inte- događaje, istraživanja i načine informisanja
rakciju i doprinos u stvaranju sve bliskije koji bi bili izuzetno zapaženi
Evrope, demokratske i usmerene na svet, uje4. Aktivno evropsko pamćenje – podršdinjene u kulturnoj raznolikosti čime se razvija ka projektima koji za cilj imaju očuvanje
građanstvo EU; jačanje evropskog identiteta, znamenitosti i arhiva, kao i temu deportoutemeljenog na zajedničkim vrednostima, vanja ili komemoracije žrtava nacizma i staistoriji i kulturi; negovanje osećanja pripad- ljinizma
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Reakcije Centra za razvoj civilnog
društva (CRCD)
CRCD nedvosmisleno pozdravlja konstituisanje Saveta Vlade Srbije za nacionalne manjine.
CRCD smatra da je potvrđivanje nacionalnih
praznika i simbola nacionalnih manjina, čemu
će biti posvećena prva sednica Saveta, važan i
potreban zadatak.
Ipak, CRCD očekuje da predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina pokrenu pitanja
zbog čega su protivno važećim zakonima bili
ignorisani prilikom donošenja niza zakona koji
su se doticali prava nacionalnih manjina.
CRCD smatra da nacionalni saveti nacionalnih
manjina treba da bez dlaganja otvore pitanja:
Zbog čega u sastavu Nacionalnog prosvetnog
saveta, ključnog tela u oblasti obrazovanja i vaspitanja, koji broji 43 člana, u skladu sa odredbom iz stava 10 člana 13 Zakona o osnovama
sistema obrazovanja i vaspitanja postoji samo
jedno mesto za jednog zajedničkog predstavnika 15 nacionalnih saveta nacionalnih manjina?
Da li su, i ako nisu zašto nisu, nacionalni saveti
konsultovani prilikom pripremanja ovog zakonskog rešenja? Kakve će to posledice ostaviti po
obrazovanje pripadnika manjina na maternjem
jeziku?
Prema odredbi iz stava 2 člana 9 Zakona o
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „za
pripadnike nacionalne manjine obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na maternjem jeziku. Izuzetno on može da se ostvaruje i dvojezično ili
na srpskom jeziku, u skladu sa posebnim zakonom.“ Zbog čega je krajem avgusta i početkom
septembra Ministarstvo prosvete na potpuno
netransparentan način, preko telefonom datih
preporuka Ministra, pokušalo da ukine niz odeljenja sa nastavom na jezicima manjina? Na koji
način se može sprečiti da se ovakav netransparentan i nezakonit napad ponovi i iduće školske
godine, sa posledicama u vidu ubrzane asimilacije pripadnika nacionalnih manjina?
Od svih 15 nacionalnih saveta jedino je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine
prikladno i efikasno reagovao na pokušaj Ministarstva prosvete da u vidu telefonskih preporuka za spajanje (odnosno za ukidanje razreda s
nastavom na manjinskim jezicima) faktički suspenduje manjinska prava zajemčena Ustavom i
nizom zakona. Hoće li predstavnici nacionalnih
saveta nacionalnih manjina zatražiti na sednici Saveta Vlade Srbije za nacionalne manjine
objašnjenje za ovaj napad na manjinska prava
i garancije da se ovakva netransparentna i
nezakonita praksa Ministarstva prosvete neće
ponoviti?
CRCD smatra da bi izbegavanje ili odlaganje
postavljanja gornjih vitalnih pitanja na prvoj
sednici Saveta predstavljalo znak (samo)tretiranja nacionalnih manjina kao dekorativnih, a
ne kao bitnih segmenata multietničkog društva
Srbije.

EU teme
„Eфекти интеграције Србије у
Европску унију“
Из штампе је изашла публикација Факултетa за економију, финансије и администрацију из Београда (ФЕФА „Eфекти интеграције Србије у Европску унију“. Представљајући разлоге и садржај, уредници
проф. др Михаило Црнобрња и доц. др Ана
С. Трбовић наводе:
„Србија је, као транзициона привреда,
веома осетљива на промене привредног
окружења, као и на промене односа са
другим земљама. Интеграција у Европску
унију представља вероватно једну од највећих (делимично) контролисаних промена која доводи до различитих економских
и социјалних потреса. Можемо слободно
рећи да нема сумње да ће Србија имати
користи од овог процеса. Ипак, квалитет и
квантитет тих користи и још важније, трошак или инвестиција приступања се само
могу наслутити.
У овој раној фази, пре него што је Србија
отпочела приступне преговоре, ФЕФА, је
користећи веома широку методологију,
провела анализу добити и трошкова приступања Србије ЕУ која има за циљ да утврди квантитативне и квалитативне ефекте
овог процеса. Партнери ФЕФА у изради
студије су Привредна комора Србије, као
представник привреде, и Влада Републике
Србије као њен главни корисник.
Намера је да студија помогне релевантним државним институцијама, али и
другим привредним субјектима даа рацизане за
оналније планирају промене везане
литике,
приступање ЕУ: законодавство, политике,
ија,
стратегије, унапређење институција,
пословну политику, са циљем ефикасније расподеле расположивихх
ресурса.
ње
Другим речима, циљ је побољшање
ебпута ка чланству у смислу потребуће
ног времена и улагања што је могуће
дије
мањих средстава. Израда ове студије
је тек почетак процеса стручног облиопску
ковања интеграције Србије у Европску
изоваунију. Истраживање, које је организовано по тематским областима, има укупно
преко 1300 страна.
казани
У овој књизи су сажети и приказани
е.
основни налази, оцене и препоруке.
рилоге
Поред тога, ова књига садржи и прилоге
ених за
домаћих и страних аутора приређених
конференцију „Ефекти интеграције Србије
у Европску унију“ која је одржана 9. маја
2009 године, на Дан Европе.
Читаоцима је понуђен сажетак студије
ма, док
са кључним налазима и закључцима,
нтернет
се интегрална студија налази на интернет
страници ФЕФА, www.fefa.edu.rs.

Najveći deo budžeta programa Evropa za
građane, odnosno 76%, je usmeren na aktivnosti 1 i 2 odnosno, podršku bratimljenju
gradova i projektima organizacija civilnog
društva.
U programu učestvuju zemlje članice EU,
a otvoren je i za zemlje u procesu pridruživanja u slučaju da one iskažu zainteresovanost i ispune određene pravne i finansijske
preduslove. Tako je na primer, Hrvatska
pristupila programu 5. novembra 2007.
godine, uz obaveznu kontribuciju u iznosu
od 70.000 evra. Od zemalja u regionu, još
Albanija i Makedonija učestvuju u programu
(od 2009. godine), dok je ostalim zemljama
zapadnog Balkana Evropska komisija preporučila uključivanje u Program Evropa
za građane(dokument Evropske komisije
od 5. marta 2008. godine Western Balkans:
Enhancing the European perspective,
aneks, tabela o programima) imajući u
vidu ključnu ulogu civilnog društva u procesu evropske integracije, kao i prioritet daljeg
razvoja civilnog društva.
Gospodine ministre, želimo da Vas podsetimo da je uključivanje zemalja potencijalnih
kandidata za članstvo u EU, odnosno zemalja u Procesu stabilizacije i pridruživanja, u
Programe Zajednice ustanovljeno i ohrabreno na Samitu u Solunu 2003. godine s ciljem
podrške na putu ka EU, i da Srbija veoma
aktivno i uspešno učestvuje u programima iz
budžetskog perioda 2007-13: Kultura, Konkurentnost i inovacije, Progres
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(program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost), 7. Okvirni istraživački program,
neke komponente programa Mladi u akciji.
Važno je napomenuti da se finansijski
iznos učešća naše zemlje definiše prilikom
potpisivanja Memoranduma o razumevanju
sa Generalnim direktoratom za obrazovanje
i kulturu EU, ali da je omogućen povraćaj
dela kontribucije (minimum 60%) iz IPA
sredstavau skladu sa Memorandumom
o razumevanju. Primeri susednih zemalja
koje učestvuju u programu pokazuju da je
moguće povlačenje uloženih sredstava u
višestrukom iznosu- na primer Hrvatska je u
prvoj godini programa povukla četiri puta
više novca od uloženog(ili 300 000 evra).
Smatramo da je program Evropa za građane dvostruko važan i koristan. Pre svega
ili direktno, za organizacije civilnog društva i lokalne samouprave, ali indirektno i
za Republiku Srbiju jer će se uključivanjem
civilnog društva Srbije omogućiti stvaranje mreže kontakata i proširiti mogućnosti
za saradnju na evropskom nivou, a samim
tim doprineti ubrzanom procesu evropske
integracije i boljem razumevanju evropskih
ambicija Srbije, poboljšanju imidža naše
zemlje i boljem razumevanju politike proširenja u zemljama članicama EU. Sigurni smo
da organizacije civilnog društva Srbije imaju
dovoljno znanja i kapaciteta da iskoriste
mogućnost koju pruža Evropa za građane i
da će sprovođenjem projekata višestruko i
ekonomski dop
doprineti Republici Srbiji.
Biće nam zado
zadovoljstvo da odgovorimo na
eventualna pita
pitanja i nedoumice koje možete imati povodo
povodom inicijative dolepotpisanih
organizacija čij
čiji predstavnici su spremni na
susret i razgovo
razgovor kada Vi to predložite. Za sva
pitanja možete kontaktirati Evropski pokret
u Srbiji: 011 3640
364 174 ili office@emins.org.
Grupa 42 orga
organizacije

EU teme
СТРАТЕГИЈА ПРОШИРЕЊА EU И ГЛАВНИ ИЗАЗОВИ SRBIJE У
ПЕРИОДУ 2009–2010. ГОДИНЕ
У октобру је објављен Извештај о напретку Србије за 2009. који прати Саопштење
Комисије Европском парламенту и Савету. „Стратегија проширења и главни изазови у периоду 2009–2010. године“ садржи закључке Комисије европских заједница о
напретку земаља Западног Балкана. Преносимо део који се односи на Србију током
ове и наредне године. Интегрални текст Саопштења и Извештаја доступан је на
сајту Канцеларије за европске интеграције. Превод овог документа је незваничан.
„Србија је остварила напредак у испуњавању политичких критеријума и спровођењу кључних приоритета Европског партнерства. Влада је показала своју одлучност
да земљу приближи Европској унији предузимајући више иницијатива, укључујући у то
и спровођење одредби Прелазног споразума. Сарадња са Међународним кривичним
судом за бившу Југославију (МКСЈ) додатно
се поправила, али су оптуженици суда Ратко
Младић и Горан Хаџић и даље у бекству.
Спроведен је један број иницијатива са
циљем учвршћивања демократије и владавине права. Међутим, потребне су даље
реформе како би се обезбедило спровођење
новог уставног оквира у складу са европским
стандардима, нарочито у области правосуђа.
Скупштина је променила свој Пословник о
раду, што је довело до побољшања у њеном
раду и законодавном поступку. Осим тога,
доношењем новог Закона о политичким
странкама успостављена су нова, строжа
правила за регистрацију странака. Међутим,
још нису усвојене измене изборних закона с
циљем њиховог потпуног усаглашавања са
европским стандардима. Скупштина није у
довољној мери вршила своју функцију надзора извршне власти, а капацитет скупштинских комисија је и даље мали.
Влада је приказала висок степен посвећености европским интеграцијама, била је
активна у изради предлога закона у различитим областима и спроводила је национални програм европских интеграција. Ипак,
посвећено је недовољно пажње делотворној примени постојећих закона и процени
њихових ефеката. Треба ојачати планирање
рада Владе и обезбедити већу координацију
између ресорних министарстава.
Укупни капацитет органа државне управе је
добар. Канцеларија за европске интеграције
Србије добро функционише, али треба оснажити административни капацитет за европске интеграције у оквиру ресорних министарстава. Свеукупна реформа је спора. Мора
се побољшати транспарентност, непристрасност, професионалност и одговорност и
мора се дати већи приоритет борби против
корупције и пружању подршке раду независних органа. Независна и регулаторна тела
функционишу релативно добро, унутар ограничења која им намећу недовољни ресурси.
Остварен је одређени напредак када је
реч о цивилном надзору безбедносних снага,
са већим укључивањем Одбора за одбрану
и безбедност Скупштине Србије. Међутим,
реформа на нивоу закона је и даље недовршена.

Када је реч о правосудном систему, донесен је пакет закона којима се спроводи
опширна реформа правосуђа и реорганизација система судова. Основана су два нова
тела – Високи савет судства и Државно веће
тужилаца. Ипак, остаје забринутост у погледу начина спровођења поступка реизбора
свих судија, као и ризика да би недостатак
транспарентности могао довести до дугорочне политизације система правосуђа. Број
заосталих судских случајева није се смањио,
а и даље је присутна потреба за убрзавањем
и поједностављивањем судских поступака и успостављањем ефикасног система
управљања у судовима.
Србија је направила напредак у борби
против корупције. Полиција је показала већу
одлучност у борби против корупције, што је
довело до хапшења неколико осумњичених
лица, а покренут је и један број случајева
који су изазвали велику пажњу јавности.
Скупштина је изабрала Извршни одбор нове
Агенције за борбу против корупције, која ће
почети са радом 2010. године. Ипак, корупција је и даље распрострањена у многим
областима и представља и даље озбиљан
проблем.
Нарочито су јој подложни сектори јавне
набавке и приватизације. Правоснажне пресуде у случајевима корупције су ретке. Постоје недостаци у Закону о Агенцији за борбу
против корупције, а контрола финансирања
политичких странака и случајева могућег
сукоба интереса је недовољна.
Правни и институционални оквир за људска права и заштиту националних мањина
постоји, а грађанска и политичка права се у
великој мери поштују.
Међутим, постојеће уставне и правне гаранције морају се у потпуности примењивати.
Остварено је одређено побољшање у
области превенције мучења и злостављања.
Републички заштитник права грађана
известио је о смањењу броја случајева
злостављања. Међутим, поједине оптужбе
упућене на рачун полиције нису у потпуности испитане. Када је реч о доступности
правде, није било напретка у погледу доношења закона и успостављања свеобухватног система бесплатне правне помоћи. Што
се тиче реформе затворског система, предузети су почетни кораци ка увођењу система алтернативних казнених мера, али су
практични резултати тих мера ограничени.
Претрпаност, насиље и наркоманија и даље
представљају разлог за забринутост.
Слобода изражавања је уопштено заштићена Уставом, а говор мржње је забрањен.
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Cesid: Raste podrška EU
Podrška građana Srbije pristupanju Evropskoj uniji raste zbog najavljene liberalizacije
viznog režima, potvrdio je programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju
(Cesid) Marko Blagojević, agenciji Beta.
“Rezultat istraživanja o ulasku u EU se menja
u zavisnosti od događaja. Što Evropa deluje
bliže Srbiji to je u biračkom telu u Srbiji veća
podrška evropskim integracijama”, kazao je
Blagojević povodom Cesid-ovog istraživanja,
prema kojem pristupanje Srbije EU podržava
71 odsto građana. Кonstanta je da procenat
onih koji su za ulazak u EU nikada nije pao
ispod 60 makar u poslednjih nekoliko godina.
Protiv ulaska Srbije u EU je 14 odsto građana Srbije, a gotovo svaki deseti ne bi glasao
na referendumu o pristupanju Srbije Uniji,
pokazalo je istraživanje Cesida, koje je sprovedeno polovinom oktobra na uzorku od
1.600 građana Srbije.
Veliki broj građana Srbije, prema istraživanju, podržava pristupanje EU i drugih zemalja
u regionu, tako da ulazak Makedonije u EU
ima podršku 76 odsto građana Srbije, dok je
71 odsto ispitanih “za” ulazak Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Uniju. Pristupanje Hrvatske podržava 62 odsto građana Srbije, dok je
podrška ulasku Albanije u EU među građanima Srbije najniža, iznosi 42 odsto.
Govoreći o visokoj podršci građana Srbije
ulasku zemalja iz regiona u EU, Marko Blagojević je rekao da to pokazuje da je Srbija
otvorena i prema svojim susedima i da im želi
dobro, kao što želi i sebi.
“Po tim indikatorima smo bolji čak i od
nekih zemalja iz regiona. Od Hrvatske na
primer u kojoj je tek nedavno broj tamošnjih
birača koji podržavaju članstvo Srbije u EU
prešao jednu polovinu, a kod nas je to uveliko
preko 60 posto”, dodao je Blagojević.
Ovo je sjajan nalaz koji puno toga može,
naročito strancima, da kaže o tome na koji
način populacija u Srbiji razmišlja ili maker
većina populacije, istakao je Blagojević.
Prema njegovoj oceni, činjenica da u Srbiji
ima manje ljudi koji su spremni da podrže i
članstvo Albanije je neposredna posledica
svega onoga što se dešava sa jednostranom
proglašenosću nezavisnosti Kosova.
“I taj nalaz, koliko god uslovno rečeno loše
delovao, nije loš koliki je na primer nalaz u
Albaniji gde ima više nego u Srbiji ljudi koji
ne bi voleli da vide Srbiju kao članicu EU”,
kazao je Blagojević.

EU teme
Završen proces ratifikacije
Lisabonskog ugovora
Ratifikacijom Lisabonskog ugovora u Češkoj kao poslednjoj zemlji Evropske unije,
omogućeno je da taj ugovor o reformi evropskih institucija stupi na snagu 1. decembra.
Novi reformski ugovor potpisan je 13.
decembra 2007. godine u Lisabonu. Ugovor je
nastao na osnovama“evropskog ustava”koji je
odbačen na referendumima u proleće 2005.
godine u Francuskoj I Holandiji.
Taj ugovor je značajan zato što omogućava
proširenje Evropske unije što nije moguće
po Ugovoru iz Nice iz 2000. koji je predvideo
samo proširenje Unije sa tadašnjih 15 na 25,
a potom i na 27 članica.
Dogovor o novom reformskom ugovoru
postignut je na kraju nemačkog predsedavanja EU, na samitu u junu 2007, a konačan tekst je usaglašen u oktobru te godine,
tokom portugalskog predsedavanja. U Lisabonski ugovor ugrađen je veliki deo rešenja
iz “evropskog ustava”, ali je izbačena sama reč
“ustav”, kao i odredbe o zastavi i himni, pošto
je to previše podsećalo na državu.
Dogovoreni ugovor je, međutim, morao
da se delimično izmeni pošto je odbačen na
referendumu u Irskoj u junu 2008. Irci su tražili ustupke u zamenu za raspisivanje novog
referenduma na kojem je ugovor potvrđen
dvotrećinskom većinom. Jedna od tih promena odnosi se na broj članova Evropske
komisije, te će sada svaka zemlja članica imati
svog komesara. Te promene, kao i ostale
garancije date Irskoj, biće naknadno ratifikovane kao protokol uz prvi naredni pristupni
ugovor, verovatno sa Hrvatskom.
Lisabonskim ugovorom će broj poslanika
Evropskog parlamenta biti povećan sa sadašnjih 736 na 751 poslanika, Evropska unija će
dobiti predsednika i ministra spoljnih poslova.
Nacionalni parlamenti tim ugovorom prvi
put dobijaju mogućnost da iznesu mišljenje prilikom donošenja evropskih zakona,
povećava se broj oblasti u kojima se odluke
donose kvalifikovanom većinom umesto
jednoglasno, a uvode se i novi ciljevi poput
zajedničke energetske politike i strategije za
borbu protiv globalnog zagrevanja.
Lisabonski ugovor takođe uvodi mogućnost da svaka zemlja-članica napusti Evropsku uniju pod uslovima o kojima mora da se
dogovori u pregovorima sa svojim partnerima.
Takođe, Povelja o osnovnim pravima postaje obavezujuća, mada su Velika Britanija,
Poljska i Češka tokom pregovora uspele da
izdejstvuju da budu izuzete.

У пракси, догађају се инциденти праћени
говором мржње, претњама и физичким нападима усмереним против новинара, бранилаца људских права, као и против лезбејске, геј,
бисексуалне и трансродне (ЛГБТ) популације,
при чему починиоци нису изведени пред
лице правде. Када је реч о медијима, Закон
о јавном информисању је претрпео измене
које су увеле додатне прописе о јавним гласилима. Упркос томе, професионална удружења и међународне организације изразиле
су забринутост због недостатка транспарентности и јавне расправе пре усвајања измена
и допуна закона. Осим тога, постоји и забринутост да би неке од нових одредби, попут
пооштрених казни за кршење професионалних норми, могле имати ефекат нарушавања
слободе медија. Право на слободу окупљања
и удруживања је предвиђено Уставом и додатно потврђено новим Законом о удружењима.
Те слободе су начелно загарантоване, али је
планирана Београдска поворка поноса у септембру 2009. године морала бити отказана у
последњем тренутку услед претњи насиљем
које су екстремистичке групе упућивале
организаторима и учесницима.
Грађанско друштво наставља да игра
активну улогу у друштвеном, привредном
и политичком животу Србије. Нови Закон
о удружењима је јасније регулисао правни
статус невладиних организација. У оквиру
државне управе Србије, уложени су одређени напори да сарадња са грађанским друштвом буде побољшана, али ову област треба
додатно развијати.
Постоје уставне гаранције којима се препознаје слобода вероисповести, при чему је
дискриминација по основу вероисповести
забрањена. Међутим, спровођење Закона
о црквама и верским заједницама из 2006.
године изазвало је дискриминишуће ефекте
у односу на регистрацију такозваних „нетрадиционалних заједница“.
Законске одредбе о заштити економских и
друштвених права углавном постоје.
Сада треба ставити већи акценат на oбезбеђивање делотворнијег спровођења закона. Усвојена је национална стратегија за
побољшање положаја жена и унапређење
родне равноправности, а дискриминација
по родном основу је забрањена. Упркос
томе, још увек није донесен конкретан закон
о родној равноправности, а заштиту жена од
насиља треба значајно ојачати. Када је реч о
правима деце, усвојена је национална стратегија за заштиту деце од насиља.
Потребно је уложити организованије напоре на подизању свести о положају социјално
угрожених група и особа са инвалидитетом и
обезбедити заштиту њихових права. Донет је
Закон о забрани дискриминације, што додатно проширује правни оквир за заштиту од
дискриминације. Међутим, у пракси дискриминација и даље постоји, нарочито дискриминација угрожених група попут Рома, особа
са инвалидитетом и ЛГБТ популације.
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Када је реч о правима на имовину, непостојање јасне правне основе за реституцију
имовине и даље спречава одговарајуће покретање тог процеса.
Правни оквир којим се обезбеђују мањинска права и права у области културе постоји.
Такође, донет је нови Закон о националним
саветима националних мањина. Министарство за људска и мањинска права, као и републички и покрајински заштитници права
грађана, имају активну улогу у подизању
свести и унапређењу права мањина. Поред
Устава, дискриминација националних мањина је изричито забрањена и новим Законом
о забрани дискриминације.
Што се Војводине тиче, на државном нивоу
није постигнут договор о доношењу новог
Статута. Договор је остварен у погледу реструктурирања државног Координационог
тела за југ Србије. Упркос свему томе, ситуација на југу Србије се погоршала у јулу 2009.
године, након низа напада на српску Жандармерију.
Ситуација у Санџаку је нестабилна; поделе унутар муслиманске заједнице се продубљују, а било је и неколико примера излива насиља.
Број избеглих и интерно расељених лица
(ИРЛ) у Србији је и даље велики. Положај
ИРЛ је и даље веома тежак и они се суочавају
са многим сметњама у остваривању својих
друштвених права.
Током председавања Србије Декадом Рома,
у Србији је усвојена национална стратегија
за унапређење положаја Рома. За обезбеђивање њеног пуног спровођења, међутим,
потребни су додатни напори. Роми се и даље
суочавају са веома тешким условима живота
и честом дискриминацијом.
Када је реч о регионалним питањима
и међународним обавезама, Србија је
остварила додатни напредак у сарадњи са
Трибуналом у Хагу. У свом обраћању Савету
безбедности УН у јуну 2009. године, главни
тужилац МКСЈ је изјавио да власти у Србији
адекватно и благовремено одговарају на
конкретне захтеве за помоћ, као и да се та
сарадња мора наставити и довести до конкретнијих и позитивнијих резултата. Спроведено је неколико акција потраге, али су
хашки оптуженици Ратко Младић и Горан
Хаџић и даље у бекству. Пуна сарадња са Трибуналом у Хагу остаје међународна обавеза
и кључни приоритет Европског партнерства.
Заједно са својим суседима, Србија би требало да се позабави питањем избегавања
казне у региону, укључујући предузимање
корака ка постизању споразума о изручивању у случајевима ратних злочина.
Србија је наставила своје активно учешће
у регионалним иницијативама, укључујући
и Процес сарадње у југоисточној Европи
(SEECP), Савет за регионалну сарадњу (СРС)
и Споразум о слободној трговини држава
централне Европе (ЦЕФТА). Билатерални
односи су се побољшали са другим земља-

EU teme
ма у поступку проширења ЕУ, као и земљама у суседству које су чланице ЕУ. Међутим,
потребан је додатни напредак у налажењу
коначних решења за различита билатерална питања која су и даље отворена, поготово
када је реч о државним границама. На регионалну сарадњу утицао је приступ Србије
учешћу Косова у регионалним форумима.
Србија оспорава проглашавање независности Косова1 и у том смислу је предузела
правне и дипломатске мере, укључујући и
захтев упућен Међународном суду правде.
Влада Србије нема званичне дипломатске
односе са косовским властима и инсистира
да сарађује само са УНМИК-ом и ЕУЛЕКС-ом.
Влада је задржала паралелне структуре на
Косову и одржала локалне ванредне изборе, истовремено апелујући на Србе на Косову да не учествују у општинским изборима у
организацији косовских власти. У контексту
трговине, Влада Србије не признаје царинске
печате Косова са којима је Европска комисија
упозната и који су, према мишљењу УНМИКа, сагласни са одредбама Резолуције 1244
Савета безбедности УН. Одбијање Србије
да призна царинске печате Косова разлог
је за озбиљну забринутост. Србија и Косово
морају наћи прагматична решења како би
омогућили кључним регионалним форумима да наставе са обављањем своје улоге у
унапређењу регионалне сарадње и развоја.
Влада Србије је предузела прве кораке у
сарадњи са Мисијом владавине права Европске уније (ЕУЛЕКС), али ове напоре треба
додатно оснажити. У септембру 2009. године
ЕУЛЕКС и Србија су потписали протокол о
полицијској сарадњи.
Привреда Србије је оштро погођена актуелном светском економском кризом.
Крајем 2008. године дошло је до успоравања привредног раста, а привреда је током
2009. године ушла у рецесију. Као последица
тога, дошло је до погоршања макроекономске стабилности. Осим тога, претходне експанзивне политике и недостатак дисциплине
довеле су до значајног погоршања фискалне
позиције.
Што се тиче привредних критеријума,
Србија је остварила тек ограничени даљи
напредак ка успостављању функционалне
тржишне привреде. Биће потребно додатно
ангажовање да би Србија постала способна
да се у средњем року суочи са притисцима
конкуренције и снагама на тржишту у оквиру
ЕУ. Структурне реформе се морају убрзати.
Ликвидност српског банкарског система је
одржана и банке у Србији су добро капитализоване и углавном остварују профит. На
међународном плану, српска привреда пролази кроз процес брзог спољашњег прилагођавања. То се одражава кроз значајно
смањење дефицита текућег рачуна. Девизне резерве су остале стабилне. Консензус
о основама тржишне привреде је задржан,

али власти немају средњорочну стратегију
структурних реформи.
Као одговор на све дубљу економску
кризу, Србија је затражила помоћ од ММФ
и ЕУ и пристала је на спровођење неколико
фискалних мера са циљем смањења укупне потрошње. Ипак, са погоршањем кризе,
програм ММФ је измењен. Не постоје мере
за побољшање средњорочне одрживости
јавних финансија. Оквир монетарне политике за снижавање инфлације и даље је тешко
спровести и постоје ризици који подривају
кредибилитет централне банке. Инфлација
је остала релативно висока. Остварен је
одређени напредак у приватизацији друштвених предузећа, али не и државних, чиме се
утиче на динамизам приватног сектора.
Стопа незапослености је и даље постојано
висока. Превелики административни захтеви
и даље отежавају улазак на тржиште и излазак са њега. Потребно је унапредити правну
сигурност, нарочито у контексту делотворног остваривања права на имовину. Сектор
сиве економије остаје велики изазов.
Србија је остварила напредак у усклађивању својих закона и политика са европским
стандардима и започела је примену Прелазног споразума у складу са одредбама и
према динамици утврђеној у том споразуму.
Царинске стопе су снижене почев од 30. јануара 2009, а предузете су и одговарајуће мере
у области конкуренције, државне помоћи и
транзитног саобраћаја. Осим тога, Србија је
донела важне законе у неколико области,
укључујући пољопривреду, животну средину, запошљавање, конкуренцију, јавне
набавке, правосуђе, слободу и безбедност.
Унапређен је административни капацитет у
кључним областима за примену Споразума
о стабилизацији и придруживању. Упркос
томе, Србија се мора додатно ангажовати на
обезбеђивању делотворне примене и спровођења закона у вези са приступањем ЕУ.
У погледу унутрашњег тржишта, Србија
је остварила одређени напредак у усклађивању законодавног оквира и јачању институционалних капацитета. Велики напредак
је направљен на пољу слободног кретања
робе; доношење нових законских прописа о
стандардизацији и оцењивању усаглашености поставило је основу за даље усклађивање
са правним тековинама ЕУ. Институционални
капацитети Института за стандардизацију и
Акредитационог тела су унапређени и
Србија је повећала број усвојених европских
стандарда. Запажен је одређени напредак у
области заштите потрошача доношењем
закона о безбедности производа и електронској трговини. Међутим, потребно је
додатно побољшати административни капацитет. Закони о акредитацији и метрологији
још увек нису донети. Србија мора да појача
напоре на успостављању система тржишног
надзора.
Доношење новог закона о заштити потро1 У складу са Резолуцијом 1244/99 Савета безшача
тек предстоји.
бедности УН .
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Izložba fotografija Iskorak u
Galeriji SKC-a
U galeriji Studentskog kulturnog centra u
Beogradu 3. novembra je otvorena izložba
fotografija “Iskorak” u organizaciji studenata koji su tokom jula i avgusta, mesec dana,
putovali zemljama Evropske unije u okviru
projekta “Putujmo u Evropu 2009“.
“Grad Beograd aktivno podržava ovaj projekat od 2005. godine. Ovo nije najveći projekat Beograda, ali je izuzetno važan jer smo
pomogli da 1.000 najboljih studenata Beogradskog univerziteta, uz podršku Evropskog
pokreta u Srbiji i ambasade Austrije u Beogradu, napravi prve iskorake prema Evropi i
svetu”, rekla je otvarajući izložbu pomoćnica
gradonačelnika Beograda Radmila Hrustanović.
Ona je studentima i građanima Srbije poželela da uskoro Evropom putuju samo sa ličnom kartom.
“Želim vam i svima nama i da ona (Evropa)
bude naša kuća, odnosno da Evropa kod nas
bude kod svoje kuće”, rekla je Hrustanović.
Izložba četvrte generacije studenata koji
putuju u okviru ovog projekta “i znak zahvalnosti organizatorima za nezaboravnu priliku
da bolje upoznaju kulturu, jezik i tradiciju
evropskih zemalja i da sa putovanja ponesu
bezbroj uspomena”.

„EVROPA ZA SVE“
Kabinet potpredsednika Vlade Srbije Božidara Đelića pokrenuo je projekat “Evropa za
sve” u okviru kojeg će 50 građana Srbije, koji
nikada do sada nisu putovali u zemlje EU, a u
životu su učinili nešto izuzetno, prvog dana
vizne liberalizacije otići na putovanje u Rim,
Berlin, Brisel ili Pariz.
Đelić je, aludirajući na pad Berlinskog zida
čija je dvadesetogišnjica nedavno obeležena,
rekao da će tih 50 građana prvog dana ukidanja viznog režima “probiti šengenski zid” i bez
viza u pasošu sleteti na teritoriju EU.
Potpredsednik Vlade je dodao da je ovo tek
prva grupa ljudi koja će na ovaj način otputovati i da će se “truditi da to omogući što
širem sloju građana” i napomenuo da troškove putovanja neće snositi domaći poreski
obveznici.
Šef delegacije Evropske komisije u Beogradu Vinsen Dežer rekao je da je predstojeće
ukidanje viza za građane Srbije plod napornog rada Vlade Srbije u protekle dve godine.
“Sada je pravo vreme da pokažemo građanima Srbije da mogu da putuju u zemlje EU
bez čekanja u redovima ispred ambasada i
konzulata, bez troškova za vize, bez skupljanja raznih dokumenata”, dodao je on.
Akcija “Evropa za sve” organizovana je u
saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji,
dnevnim listom “Press” i Radio-televizijom
Srbije, uz podršku Evropske komisije i ambasada Italije, Francuske i Nemačke.

EIDHR projekti
KIKINĐANI ZASTUPAJU
ZA DECENTRALIZACIJU
Nakon posete ministra Milana Markovića
Kikindi, kada je saopštio da Kikinda neće
dobiti status grada u naredne dve godine,
aktivnosti lokalne samouprave su zaustavljene. Кao novi pokretač inicijative Kikinda-grad javlja se Kikindski forum. Sada uz
punu podršku partnera iz drugih gradova i
uz konstantno savetovanje sa „Protecta-om”,
Kikindski forum nastavlja seriju akcija da bi u
narednom periodu došlo do promene zakona.
Kikindski forum prikupio je potreban broj
potpisa (7.000) punoletnih građana opštine
Kikinda kako bi se ispunio uslov građanske
inicijative. Kako od januara nije bilo vidljivih
aktivnosti i reakcija lokalne samouprave,
namera Kikindskog foruma je da intenzivira
akcije tako što će putem medija zahvaliti građanima koji su dali podršku inicijativi.
Istovremeno, Forum će u okviru projekta
”Pitajte građane” koji je podržan od strane
USAID-a i ISC-a pozvati mlade Kikinđane
da se uključe. Osamnaestogodišnjaci, koji u
vreme prikupljanja potpisa nisu imali biračko pravo, u okviru javne akcije na Trgu, 5.
novembra 2009 imali su priliku da se potpišu
i i time postanu i sami zaslužni za budući status svoga grada.
Cilj dobijanja statusa grada Kikindi postavljen je kako bi bili iskorišteni svi resursi grada.
Tako bi mogao da se uposli veći broj mladih
ljudi koji bi time bili motivisani da ostanu i
rade u ovoj sredini. Kikindu poslednjih godina obeležava trend migracije stanovništva,
odlaženja u veće gradove, čime se smanjuje
broj stanovništva, pogotovo mladog i radno
sposobnog, kao i visokoobrazovnog kadra.
Naravno, prvobitna pretpostavka Kikindskog
foruma bila je da će gradovi imati i više sredstava u svojim budžetima, što je danas formiranjem komunalne policije i evidentno.
Projekat “Promocija decentralizacije u
korist povećanog učešća građana u procesu
donošenja odluka” se sprovodi uz finansijsku
podršku European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR). Realizuju ga
Centar za razvoj građanskog društva „Protecta“ iz Niša i Balkanski fond za lokalne inicijative. U partnerstvu sa lokalnom organizacijom
Kikindski forum iz Kikinde, nastavlja se rad
na građanskoj inicijativi za promenu zakona
o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
posle koje bi Kikindi trebalo da pripadne status grada.
Prema aktivnostima projekta organizovaće
se 2 okrugla stola u Kikindi. Oni će okupiti
lokalne aktere koji mogu doprineti rešavanju ovog problema, među kojima će biti
predstavnici lokalne vlasti, nevladinih organizacija, institucija i pojedinaca koji će debatovati na temu „Učinjeno i učiniti” u okviru
ove inicijative.

EU teme
Србија је умерено напредна у областима
кретања лица и услуга и права оснивања
предузећа. Остварен је одређени напредак
у погледу усклађивања законских прописа
у области поштанских услуга. Што се тиче
финансијских услуга, припремљена је мапа
пута са циљем спровођења нових прописа
у банкарству.
Ипак, недостаје још неколико закона или
постојећи нису усклађени са европским
стандардима, нарочито на пољу регулисања банкарског пословања. У контексту
слободног кретања капитала, потребно је
да Србија настави своје напоре усмерене у
правцу потпуне либерализације трансакција
преко текућих рачуна и да уклони ограничења у погледу краткорочних кредитних и
портфолио инвестиција.
Србија је остварила добар напредак у
области царина. Капацитет управе царина
је унапређен и донет је скуп правних аката у
циљу примене Прелазног споразума.
Међутим, захтева се додатно усаглашавање са Царинским законом ЕУ, а посебно
у погледу транзита робе и анализе ризика.
Србија је предузела кораке на даљем развоју свог законског оквира на пољу опорезивања. Поступци наплате пореза су унапређени, као и капацитети Пореске управе
за принудну наплату. Србија мора додатно
да побољша наплату регистрованих потраживања, као и да настави усаглашавање у
области акцизних дажбина и ПДВ.
Значајан напредак у Србији запажен је на
пољу конкуренције и државне помоћи, остварен доношењем нових закона. Потребно је
да Комисија за заштиту конкуренције ојача
свој капацитет за спровођење привредне
анализе. Осим тога, независно тело надлежно за државну помоћ још није основано.
Србија је остварила добар напредак у
области јавних набавки доношењем нових
закона. Ипак, још увек нису именовани
чланови нове Комисије за заштиту права
понуђача. Србија је наставила напредовање
у остваривању права интелектуалне својине. Административни капацитет Завода за
интелектуалну својину је унапређен. Међутим, потребно је решити питања финансијске самосталности и позабавити се проблемом недовољног броја компетентних судија
да би се обезбедило делотворно остваривање права на интелектуалну својину.
У области политике запошљавања велики
напредак је постигнут доношењем неколико важних закона, као и Националне стратегије запошљавања за 2009. годину. Подаци о
спровођењу мера и политика запошљавања
су се поправили, али је потребно појачати
координацију са другим областима политике. Одређени напредак се може запазити и у
области социјалне политике, иако је потребно додатно развити законски оквир, а постојеће законе примењивати на одговарајући
начин. Напредак је постигнут и у области
јавне здравствене политике, превасходно
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у реформи примарне здравствене заштите
и превенције болести.
Морају се уложити додатни напори на усаглашавању са европским стандардима.
Остварен је напредак на пољу образовања
и културе. У научно-истраживачкој области,
као и на пољу иновација, Србија је уложила
значајне напоре на унапређењу сарадње у
истраживачком раду и учествовању у пројектима у оквиру Седмог оквирног програма
Европске комисије за истраживање и развој.
Међутим, потребно је знатно ангажовање
Србије на јачању националних истраживачких капацитета и обезбеђивању даље интеграције у Европску истраживачку област.
Припреме Србије за приступање Светској
трговинској организацији (СТО) су знатно
одмакле и усвојен је низ закона неопходних
за чланство у СТО.
Када је реч о секторским политикама, у
областима индустрије и МСП, унапређен је
институционални оквир и Србија је започела спровођење циљева стратегије за МСП.
Међутим, још увек није усвојена стратегија
модерне индустријске политике усклађена
са приступом који се примењује у ЕУ.
Напредак у усаглашавању са правним
тековинама постигнут је у областима
пољопривреде и руралног развоја доношењем важних оквирних закона. Исти је
случај и у погледу безбедности хране, али је
мали напредак остварен у унапређењу предузећа и радњи које се баве производњом
и продајом хране. Одређени напредак је
запажен у ветеринарском и фитосанитарном
сектору, али тек незнатан напредак у усавршавању лабораторија за контролу безбедности хране у целом ланцу производње и
промета.
Србија је постигла велики напредак у
области животне средине, нарочито доношењем великог пакета закона и потписивањем међународних конвенција.
Институционални капацитети као и технички и људски ресурси, међутим, и даље
су слаби, посебно на локалном нивоу. Потребно је додатно ангажовање на доношењу
закона о заштити и употреби воде, као и
општа изградња капацитета за заштиту
животне средине.
Што се тиче саобраћаја, донет је нови
Закон о безбедности у саобраћају на путевима, а путарине за домаћа и страна возила су
изједначене. Потписан је Споразум о европској заједничкој ваздухопловној области
(ECAA), Монтреалска конвенција и Хоризонтални споразум о одређеним аспектима
ваздушног саобраћаја. Међутим, настали су
проблеми у вези са придржавањем обавеза о слободном приступу тржишту које је
Србија преузела потписивањем ECAA.
Гледано са општијег становишта, потребни су додатни напори за спровођење прве
прелазне фазе ECAA и унапређење координације између Министарства за инфраструктуру и Директората цивилног ваздухопловс-
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тва. Железнички саобраћај и даље захтева
огромно реструктурирање.
Србија је остварила одређени напредак у
сектору енергетике. Потребно је уложити
додатне напоре на усаглашавању са захтевима Уговора о Енергетској заједници, као
и на решавању нерешених питања у вези са
аспектима заштите животне средине у сектору енергетике и нуклеарном безбедношћу.
Што се тиче сигурности снабдевања, бележи
се одређени напредак у повећању резерви
гаса, али су интерконекције мрежа природног гаса између Србије и других земаља у
региону и даље ограничене.
Када је реч о информационом друштву
и медијима, напредак је постигнут доношењем неколико законских аката. Такође,
Србија је ратификовала Европску конвенцију о прекограничној телевизији. Институционални и регулаторни капацитет је још
увек ограничен, а напредак остаје условљен
спровођењем закона.
Забележен је напредак у области финансијске контроле. Влада је усвојила исцрпан
документ о политици јавне интерне финансијске контроле. Ступио је на снагу Закон о
буџетском систему, који обухвата и правну
основу за јавну интерну финансијску контролу. Упркос томе, припреме за увођење
модерног и делотворног система јавне
финансијске контроле застале су у раној
фази. Недавно основана Државна ревизорска институција још увек није потпуно оперативна.
Усвојена је нова развојна стратегија на
пољу статистике. Напредак је забележен
и у области секторске статистике са припремом и спровођењем анкета и пописа.
Ипак, и даље је потребно да Србија уложи
додатне напоре усмерене ка стварању потпуно функционалних привредних регистара
и даљем јачању административних капацитета.
Остварен је напредак у области правде,
слободе и безбедности. Настављена је
примена споразума између Србије и Европске заједнице о олакшавању поступка издавања виза и реадмисији. Србија је уложила
значајне напоре у свим областима из мапе
пута ка визној либерализацији, конкретно у
погледу увођења нових биометријских пасоша. На основу напретка Србије, Комисија је у
јулу 2009. године предложила укидање виза
за грађане Србије, под условом да Србија
испуни преостале критеријуме пре него што
Савет буде одлучивао о томе. Почела је примена новог закона о контроли државне границе, али је потребно додатно ангажовање
на унапређењу техничких стандарда и опреме појединих граничних прелаза као и контроле административне линије са Косовом.
Србија је остварила незнатан напредак у
области азила. Упркос неким недостацима,
поступци за одобравање азила су углавном
задовољавајући.

EIDHR projekti
Међутим, јако мало се планирало унапред у погледу начина решавања могућег
повећања броја захтева и не постоји координационо тело за интеграцију подносилаца
захтева за добијање азила. На пољу миграција, постигнут је добар напредак усвајањем
стратегије управљања миграцијама и спровођењем Закона о странцима. Међутим,
потребни су додатни напори на спровођењу
новоусвојених стратегија и унапређењу
праћења миграционих токова.
Прање новца и даље представља разлог за
забринутост. Донет је Закон о спречавању
прања новца и финансирања тероризма.
Међутим, извештаји о сумњивим трансакцијама су углавном ограничени на банкарски сектор, а број покренутих истрага и изречених пресуда у случајевима прања новца
остао је мали.
Србија је важна транзитна земља на путу
кријумчарења наркотика ка Европи.
Усвојена је стратегија за борбу против наркотика, као и акциони план. Органи полиције запленили су велике количине опојних
дрога. Упркос томе, кријумчарење наркотика кроз Србију још представља разлог за
озбиљну забринутост.
Остварен је одређени напредак у реформи полиције. Интензивирано је обучавање
и изградња капацитета, као и међународна
и регионална сарадња. Међутим, потребно је побољшати стратешко планирање и
унутрашњу контролу. Усвојена је национална стратегија борбе против организованог
криминала. Направљени су први кораци у
правцу унапређења институционалног и
правног оквира за финансијске истраге и
одузимање имовине. Међутим, доношење и
ступање на снагу новог прерађеног Закона
о кривичном поступку је одложено. Капацитети за спровођење истраге су и даље слаби,
што за последицу има мали број правоснажних пресуда у овој области. Сталан напор
је потребан у борби против организованог
криминала, који и даље представља разлог
за озбиљну забринутост.
Србија је остварила одређени напредак у
борби против трговине људима.
Ратификована је Конвенција Савета Европе о борби против трговине људима и донет
је акциони план. Сарадња између различитих заинтересованих актера, укључујући и
невладине организације, у борби против
трговине људима се побољшала. Међутим,
број правоснажних пресуда у овој области
је и даље мали, док проценат малолетних
жртава наставља да расте.
Запажен је одређени напредак у успостављању правног и институционалног оквира за заштиту података о личности. Ипак,
потребни су даљи напори на потпуном усаглашавању постојећих закона са европским
стандардима и обезбеђивању одговарајуће
примене релевантних одредби.“
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Priručnik za javno zastupanje na
srpskom, mađarskom, romskom i
albanskom jeziku
Ovo je pregled trenutnih aktivnosti Građanskih inicijativa (GI) u okviru jednogodišnjnjeg EIDHR projekata „Jačanje kapaciteta
organizacija civilnog društva za učestvovanje
u oblikovanju, sprovođenju i praćenju javnih
politika“koji Građanske inicijative sprovode u
saradnji sa Evropskim centrom za neprofitno
pravo iz Budimpešte (ECNL) uz finansijsku
podršku Evropske unije.
U toku su poslednje pripreme za štampanje
Priručnika za javno zastupanje. GI su osmislile publikaciju da bi se povećala sposobnost
OCD za efikasno učestvovanje u procesima
javnih politika. Priručnik će sadržati tehnike
za javno zastupanje OCD, uključujući uspešne studije slučaja javnog zastupanja koje su
izvele nedovoljno zastupljene grupe ili koji su
izvedene za njih.
Imajući u vidu da je javno zastupanje
potrebno naročito približiti pripadnicima
manjinskih grupa i osnažiti ih za ostvarivanje
vlastiih prava i ciljeva, GI pripremaju istovremeno verzije Priručnika na mađarskom, romskom i albanskom jeziku.
Predstavljajući publikaciju, njen sadržaj i
namenu, autori Priručnika navode:
„Promocija koncepta socijalne pravde i
samoodrživog razvoja, uz ambiciju građana da učestvuju u stvaranju politika koje ih
se direktno tiču, uzrokovalo je potrebu da
oni koji su zabrinuti za društvena zbivanja
nauče nešto više o isprobanim metodama
delovanja. Šta znači promeniti moć? Kako
se to radi? Kako se menja državna politika i
na koji način se stvara okruženje koje podstiče promene? Ovo su samo neka od pitanja
koja traže odgovore. Razvoj veština javnog
zastupanja zahteva vreme i trud, potrebna je
hrabrost da se stane pred predstavnike vlasti, velike grupe ljudi ili televizijske kamere.
Postoji čitav spektar tehnika koje mogu biti
od pomoći u razvijanju kapaciteta za javno
zastupanje tema od opšteg interesa. Zato je
zadatak ovoga priručnika da skine misteriju
sa pojma javnog zastupanja i da pomogne
ljudima da postanu uspešni zastupnici.“
U toku je i Razvijanje strategije o javnom
zastupanju na kojoj GI rade u saradnji sa
učesnicima projekta, da bi se pokrenule sveobuhvatne pravne i institucionalne reforme
potrebne za osposobljavanje građana za
učestvovanje u procesima javne politike, sa
posebnim osvrtom na javno učestvovanje
nedovoljno zastupljenih grupa.
Još jedna publikacija, rezultat ovog projekta, brošura „Učešće građana i građanki
u procesu izrade i primene zakona i drugih
instrumenata javnih politika“ dostupna je i
u engleskom prevodu na
www.gradjanske.org

Kojim putem dalje?
ŠESTA GODIŠNJA SKUPŠTNA FEDERACIJE NEVLADINIH ORAGNIZACIJA FENS

Reforma FENSa za novu eru civilnog društva

Umrežavanjem do snažnijeg
civilnog društva
Prvog dana rada Skupštine FENSa, predstavljene su prednosti i mogućnosti regionalnog i evropskog umrežavanja, a o iskustivima
Balkanske mreže za razvoj civilnog društva
govorio je Sašo Klekovski. On je istakao
da građansko društvo u Makedoniji uživa
podršku samo 17% građana i stoga je, kao
manjina, razvilo tzv. sindrom manjine i naglasak stavilo na 3K: koordinaciju, komunikaciju
i kooperaciju. Klekovski je izjavio da civilno
društvo mora uticati na javne politike i to sve
više i na javne politike izvan zemlje, jer one
sve više određuju šta će se dešavati u nacionalnom zakonodavstvu i nacionalnoj politici.
On je poručio da je iz makedonskog iskustva
jasno da koalicije, mreže i savezi bitno utiču
na legitimitet, kredibilitet, profesionalizaciju
i povećanje kapaciteta i efikasnosnosti civilnog društva.
Na skupštini FENSa predstavljen je i projekat „Jačanje dijaloga između organizacija
civilnog društva Srbije i EU”, koji finanisira
Evropska unija, a implementira ga nemačka
konsultantska kuća GOPA. Ognian Lipovski
i Mihaela Janša istakli su da projekat predstavlja podršku jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u Republici Srbiji. Namenjen je i podizanju svesti o ulozi civilnog
društva u političkom procesu, unapređenju
umrežavanja i razvoja partnerstva između
organizacija civilnog društva, kao i širenju
znanja o EU integracijama, njenim programima i institucijama. Janša je naglasila da
je GOPA trenutno u fazi ispitivanja potreba
i koncipiranja smernica za raspodelu grantova za koje će konkursi biti raspisani krajem
novembra ili početkom decembra. Za ove
grantove mogu aplicirati sve strukture civilnog društva Srbije, sve društvene organizacije koje ne pripadaju Vladi i javnoj administraciji, niti su primarno profitno orijentisane.

Šesta godišnja Skupštna Federacije nevladinih oragnizacija (FENS), održana je 17. i 18.
oktobra 2009., u Sava centru , u organizaciji
Građanskih inicijativa.
Otvarajući skup, Miljenko Dereta, kopredsedavajući FENSa, izjavio je da je ova skupština izuzetno važna zato što je organizovana u potpuno novom okruženju za civilno
društvo: zahvaljujući naporu Ministarstva za
državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vlade
Republike Srbije i nevladinih organizacija
usvojen je Zakon o udruženjima. Pored toga,
u okviru Vlade pokrenuta inicijativa za formiranje Kancelarija koja bi se bavila isključivo
civilnim društvom. Proces Evropskih integracija, koji najzad počinje da se ubrzava,
jedan je od razloga zašto je potrebno da se
i civilno društvo prilagodi novim zakonskim
uslovima, novim odnosima sa državom i
Evropskim institucijama.
Dereta je najavio da bi do kraja sledeće
godine trebalo sprovesti reorganizaciju
FENSa. Odgovarajući na naslovno pitanje
Skupštine: Kojim putem dalje?, Dereta je
istakao da je samo reformom FENSa moguće
obezbediti da to postane način se organizacije civilnog društva Srbije uključe u efikasniju komunikaciju sa državom i u evropske
mreže putem kojih je moguće uticati na rad
institucija EU.
Potpredsednik Vlade za evropske integracije, Božidar Đelić potvrdio je da je pred
Srbijom nova era u odnosima civilnog sektora i države što potvrđuje i činjenica da Vlada
planira otvaranje Kancelarije za saradnju sa
nevladinim sektorom već početkom sledeće
godine.
“U budžetu za 2010. godinu predviđena su
sredstva za formiranje kancelarije za odno-
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se vlade i civilnog sektora”, rekao je Đelić.
Prema njegovim rečima, novu eru u saradnji
civilnog sektora i države potvrđuje i to što je
letos usvojen Zakon o udruženjima, na koji
se čekalo devet godina.
“Novi Zakon o udruženjima, novi način
finansiranja nevladinog sektora i budući
zakon o fondovima i zadužbinama (koji priprema Ministarstvo za kulturu) su momenti
koji će omogućiti da zajedno radimo bolje”,
dodao je Đelić.
Pojasnio je i da će novi način uređivanja
državnog finansiranja NVO uspostaviti transparentne kriterijume i procedure za dobijanje sredstava, a na taj način će se znati i
koliko novca ide civlinom sektoru i kojim
tačno organizacima. Đelić je napomenuo
da će samo iz pretpristupnih fondova EU za
civilni sektor biti izdvajano od dva do pet
odsto. Imajući u vidu da se civilni sektor u
Srbiji finansira i iz sredstava velikih inicijativa i programa prekogranične saradnje, koji
su u prethodnih nekoliko godina bili veoma
uspešni, EU je odlučila da duplira iznos sredstava namenjenih takvim programima.
Govoreći o ulozi civilnog društva, Đelić je
rekao je da je ona ‘ogromna’ ne samo zbog
kontrole u odnosu na ono šta Vlada radi,
već i zbog toga što lakše može da dopre do
potreba svakog čoveka i da ih potom kanališe do nadležnih organa. U domenu formulacije javnih politika najbolje se može uočiti
najjači, najvažniji i nezamenljiv uticaj civilnog sektora. Njegov značaj raste jer danas,
za razliku od 90-ih godna, veliki broj građana, establišmenta i elite deli iste vrednosti.
Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković, pohvalio saradnju
sa civilnim sektorom tokom dugogodišnjeg
rada na Zakonu o udruženjima. Izjavio je da
su građani Zakonom o udruženjima, koji je,
kako je rekao, “zaista izuzetno dobar”, dobili
pravi okvir za udruživanje i polaznu osnovu
za saradnju sa Vladom Srbije.
“Ne postoji nijedna državna politika koja
može da dopre u sve društvene tokove i

Kojim putem dalje?

Civilno društvo i kriza

pore kao što je to nevladin sektor. Niko ne
može sagedati detaljno probleme ljudi kao
NVO”, rekao je Marković i podsetio da je civilni sektor savest društva jer može biti pokretač novih ideja i kritčar postojećih.
„Kroz donošenje Zakona o udruženjima
i osnivanje Kancelarije za komunikaciju sa
civilnim društvom Vlada je dala jednu vrstu
priznanja i izrazila zahvalnost nevladinom
sektoru za sve što učinio za naše društvo u
predhodnih dvadeset godina i time istakla
značaj slobode građana da se udružuju.“,
istakao je ministar Marković.
Stalni koordinator UN i stalni predstavnik
UNDP-a u Srbiji Vilijam Infante pohvalio je
i ocenio važnim usvajanje Zakona o udruženjima građana kojim se značajno poboljšava
položaj civilnog sektora u Srbiji. On je podsetio da UN investiraju u različite aktivnosti
NVO i naglasio da je važno da se poštuju
prava osoba sa posebnim potrebama, za
čiju promociju su od velikog značaja aktivnosti nevladinih organizacija. UN i njihove
agencije trenutno su u fazi pripreme nove

petogodišnje strategije; u tekućim razgovorima i konsultacijama sa civilnim društvom i
Vladom RS, UN prikupljaju nove ideje i projekte. Sve je to, naravno, usmereno ka povezivanju i članstvu Srbije u euro-atlantskim
strukturama.
Šef misije OEBS-a u Srbiji Dimitrios Kipreos ocenio je da će novi Zakon o udruženjima
i šesta Skupština FENS-a doprineti da se kroz
jačanje civilnog sektora ostvare jasne vizije
o jakim demokratskim institucijama, miru,
stabilnosti, toleranciji i blagostanju u regionu. On je naglasio da je u procesu usvajanja
novog Zakona o udruženjima srpska Vlada,
a posebno Ministarstvo zadržavnu upravu i
lokalnu samoupravu, pokazala izizetnu volju
za saradnjom i podrškom civilnom društvu.
Misija OEBSa pružala je podršku OCD i državnim telima od samog početka i nastaviće to
da čini, pre svega kada je reč o procesu primene Zakona.
Zamenik šefa delegacije Evropske komsije u Srbiji Adriano Martins potvrdio je da
Evropska unija prepoznaje značaj civilnog
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Jadranka Jelinčić, iz Fonda za otvoreno
društvo, osvrnula se na krizu koja je uslovila promenu pozicijije civilnog sektora, ali i
donatora. Jelinčić je izjavila da su spoljne
prilike koje diktiraju različit tempo razvoja
civilnog društva, stepen približavanja EU,
globalna ekonomska kriza, nedostatak fondova i sporost razvoja domaćih izvora finasiranja civilnog društva jesu razlozi zašto je
tema Civilno društvo i kriza baš u ovom trenutku izuzetno značajna. Dosadašnja praksa
govori da su sve aktivnosti civilnog društva,
koje su bile usmerene i ka lokalu i ka nacionalnom nivou, bile daleko uspešnije, kada je
civilno društvo uspevalo da se ujedini i jasno
artikuliše za šta se zalaže. Jelinčić je izjavila da
jedan od elemenata razvoja civilnog društva
elemenat tzv. evropeizacije ili približavanja
EU, koji nameće pitanje Kako dalje?, da li je
potrebno osnivati asocijacije, mreže, platforme i delovati u tom obliku.
Jelinčić smatra da civilno društvo u Srbiji
ima najmanje tri zadatka: delovanje na lokalnom, delovanje na nacionalnom nivou, ali i
istovremeno pripremanje da se blagovremeno i aktivno uključi u evropske i balkanske
mreže kako bi, kada Srbija postane članica
EU, potpuno ravnopravno uključeno u evropsko civilno društvo.
Jadranka Jelinčić se osvrnula i na probleme
u komunikaciji građana i organizacija civilnog društva. Iako OCD sprovode kvalitetne
projekte čije aktivnosti građani podržavaju,
zbog nedostatka dijaloga ne mogu u potpunosti osvestiti da OCD rade u njihovom
direktnom interesu.
Jelinčić se osvrnula i na izveštaj Evropske
komisije u kom stoji da je ekonomska kriza
posledica netransformisane države blagostanja. To zapravo znači da država ovakva kakva
jeste, nije ni na koji način u mogućnosti da
zaštiti zagarantovana prava građana. Takva
situacija otvara mogućnost jednom delu građanskog društva da počne da se bavi pitanjima reforme države blagostanja.
„U trenicima krize, neophodno je sagledati
kako postojeće kapacitete staviti u funkciju
rešavanja problema koji su se pojavili kao
posledica krize“, zaključila je Jelinčić.

Kojim putem dalje?
Reakcije učesnika FENSa
Poštovane kolege ,
želimo da vam uputimo iskrene čestitke na
organizovanju Godišnje konferencije FENS-a.
Nivo na koji ste podigli “celu priču” uliva podstrek svima nama koji nismo iz kruga “beogradskih NVO-a” da nastavimo da se borimo
za dobrobit naših sugrađana, posebno mladih. Nama u provinciji je to mnogo teže i zato
su nam ovakva ohrabrivanja jako potrebna
i u budućnosti i ne samo jednom godišnje.
Želimo da apelujemo na Vas kao organizatore da preduzmete ozbiljne i konkretne
mere da se u budućnosti spreči “turisticki
odnos” nekih NVO-a koje dođu u Beograd
samo da se provedu u lepom hotelu i lepom
gradu, a NVO sektor im je poslednja rupa na
svirali. I da o tome obavestite sve nas.
dipl. ing. PETAR STEFANOVIĆ, profesor
Izvršni direktor NVO “ŠKOLA MIRA”
Poštovani,
prvo da vam se zahvalim na pozivu da prisustvujem godišnjoj Skupštini FENS-a u Sava
centru 17 i 18.10.09.g. Kada sam bio na seminaru u Ivanjici tada sam bio oduševljen organizacijom Građanskih inicijativa, misleći da je
teško da se slično ponovi. Međutim, prateći
sve ono što se dešavalo u Sava centru- ja sam
upotpunosti shvatio da sve ono što Gradjanske organizuju, tu ne može biti promašaja.
Kako ste sve uspeli da pozovete, kontaktirate i napravite spisak, zatim da te članove
dočekate/ vrlo ljubazno/ smestite ih u hotel,
pozovete na ručak, zatim organizovati dva
dana sve ono sto se dešavalo u amfiteatru,
u pauzama, i to sa toliko pozitivne energije,
ljubaznosti, osmeha, odnosa, a nije bilo lako
250 članova, 250 različitih osoba zadovoljiti.
To je samo mogla dobra organizacija, koordinatori, a volonteri su izuzetni.Pozivi za
razne seminare mi pristižu, ali ostajem i dalje
pri tome da ću se samo odazvati na seminare
koje organizuju Građanske inicijative, jer vi
to NAJBOLJE RADITE.
Srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem na
svemu.
Meša Šendelj Žak,
predsednik Kluba “ TEATAR” Prijepolje

sektora i da zato izdvaja sredstva kroz razne
fondove za njegovo jačanje.
„Jačanje demokratije i demokratski rad
javnih institucija veoma su značajni. Ali
neophodno je i da civilno društvo i Vlada
deluju kao celina i aktivno uključuju svoje
građane.“, istakao je Martins. Neophodno je
razviti sistematičniji dijalog u okviru procesa
donošenje odluka, što je od vitalnog interesa za celokupno društvo Srbje, a posebno
za OCD. To je, takođe, interes i EU – održivo
i snažno civilno društvo je jedan od preduslova uspešnog priključenja EU.
Na kraju svečanog, uvodnog dela Skupštine, kopredsedavajući FENS-a, Miljenko
Dereta uručio je, ispred FENSa, zahvalnice za
unapređenje saradnje Vladinog i nevladinog
sektora, kao i za doprinos u izradi Zakona o
udruženjima. Priznanje su dobili Božidar
Đelić, ministar Marković, kao i Žarko Šunderić i Ivana Ćirković iz Tima potpredsednika
Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva.
Popodnevna sesija bila je posvećena je
pitanju šta za organizacije civilnog društva
praktično znači primena novog Zakona o
udruženjima. O tome je govorila Jasmina
Benmansur, pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samopuravu. Ona je
navela nekoliko novina koje sadrži novi
Zakon. Po prvi put se uređuje delovanje
stranih udruženja, odnosno njihovih predstavništava u Republici Srbiji. Znatno se liberalizuju uslovi za osnivanje udruženja. Iako
su udruženja po svojoj definiciji nedobitne
organizacije, Zakon im pruža mogućnost
da obavljaju neku privrednu delatnost ili
neku drugu delatnost kojom se stiče dobit,
upravo radi ostvarivanja njihovih statutarnih
ciljeva. Ubuduće će i udruženja pod propisanim uslovima imati priliku da učestvuju na
javnim konkursima za realizaciju programa
od javnog interesa.
Ulogu Agencije za privredne registre,
koja će direktno raditi na upisu udruženja
u Registar, predstavio je direktor Agencije Žarko Obradović. On je naglasio da je
Agencija za sada, jedina institucija u kojoj
važi “ćutanje administracije” od 5 dana,
što znači da ukoliko Agencija za 5 dana
ne odgovori na zahtev, smatra se da je
odgovor automatski pozitivan. Takođe,
Agencija postavlja na svoj sajt podatke
o svim registrovanim privrednim subjek-
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tima. Obradović je podsetio da registar privrednih subjekta obuhvata registar javnih
glasila, registar finansijskog izveštaja i boniteta, registar turizma, sportskih udruženja,
sudskih zabrana, fondacija i zadužbina i registar regionalnog razvoja.
Dragan Golubović, stručnjak za neprofitno pravo, predstavio je Vodič za primenu
Zakona o udruženjima. Ova publikacija Građanskih inicijativa namenjena je civilnom
sektoru kao besplatna, praktična pomoć za
delovanje u novim okolnostima koje propisuje Zakon. Vodič potpuno prati struktuturu
Zakona, objašnjava sve novine koje donosi
Zakon, koristi jedan laički jezik, kako bi svakome bilo jasno koje su njegove obaveze
saglasno odredbama novog Zakona. Golubović je istakao da Vodič sadrži i čitav niz
pratećih dokumenata (primere akta o osnivanju, statuta, zapisnika sa osnivačke skupštine, itd) neophodnih bilo pri osnivanja,
bilo pri pre-registraciji udruženja, a sadrži i
odredbe samog Zakona.
Nives Čulić, glavna registratorka u Registru privrednih subjekata, odgovarala je na
pitanja predstavnika civilnog društva. Ona
je pojasnila da udruženja, i nakon upisa
usklađivanja u Registar, zadržavaju svoj PIB
i matični broj; da se u Registar upisuje datum
osnivanja i datum prvog rešenja o registraciji; da je proces pre-registracije besplatan, ali
da će se pružanje novih usluga i promena
podataka naplaćivati; da, u cilju osiguranja svoje samoodrživosti, udruženja mogu
obavljati privredne delatnosti nakon upisa
istih u Registar, svako udruženje mora da
izabere jednu privrednu delatnost koja će
biti pretežna i ona će se upisati u Registar, a
ostale delatnosti koje će obavljati evidentiraće se u vidu zabeleške.

Kojim putem dalje?
Platforme za veću efikasnost FENSa

Drugog dana rada Skupštine učesnici,
predstavnici organizacija članica FENSa,
bili su u prilici da, radeći u grupama, iznesu
predloge o budućnosti FENSa – razlozima i
planovima za reorganizaciju.
Predloženo je da se Federacija organizuje
po principu platformi, poštujući kao kriterijum oblast delovanja i interesovanja organizacija. Neophodno je precizno definisati
ciljeve budućeg reformisanog FENSa i da se,
paralelno sa tim, postave jasni ciljevi, planovi i kanali komunikacije unutar jedne platforme, ali i među platformama. Predstavljeni
su različiti modeli funkcionisanja platformi.

Takođe, predloženo je da pored Veća
platformi formira i predstavničko Veće,
kao manji i operativniji deo koji će komunicirati i pregovarati sa Vladom i budućom
Kancelarijom Vlade za saradnju sa civilnim
društvom. Jedan od prvih zadataka reformisanog FENSa, ili predstavničkog Veća, bio
bi da u Kancelariji Vlade počne da zagovara
obezbeđivanje dopunskih sredstava neophodinih organizacijama koje konkurišu za
projekte uz podršku Evropske Unije.
Nakon rada po grupama, učesnici su
rapravljali i o načinima na koje bi se informisale organizacije koje odluče da ne budu
deo platformi. Bilo je reči i o tome kako će
se formirati radna grupa koja će rukovoditi
reorganizacijom FENSa i na koji način će se
distribuirati informacije u toku procesa reorganizacije Federacije. Razmatralo se pitanje
da li je nužno da, kada se formiraju platforme, postoji kišobran, tj. krovna organizaci-

ja ili platforma. Bilo je rasprave i o imenu
FENSa. Postavilo se pitanje da li FENS treba
da zadrži svoj naziv i da li će biti Federacija i
za organizacije koje nisu uključene u postojeće platforme. Više radnih grupa iznelo je
predlog da se ustanovi članarina za učesnike u platformama, odnosno uvede naknada
za članstvo u FENSu. Takođe, predloženo je
nekilko oblasti za koje bi trebalo osnovati
posebne platforme: socijalna zaštita i socijalne usluge, dinamični razvoj ruralnih sredina, volonterski rad, nenasilna komunikacija,
podsticanje zapošljavanja.
Na kraju rada Skupštine, Miljenko Dereta
sumirao je predloge i zaključio da je bilo
nemoguće izraditi strategiju za stvaranje
povoljnog okruženja za razvoj civilnog
društva, što je bio jedan od ciljeva FENSa,
bez postojanja Vladine Kancelarije. Kancelarija je telo koje će u potpunosti odgovarati
stvarnim potrebama sektora, a to je nemogiće bez saradanje sa civilnim društvom. Tu
zapravo i platforme i Federacija, kao dva
formalna nivoa organizacije, dobijaju pravu
funkciju. Funkcija FENSa se ogleda i u tome
da kroz saradnju sa budućom Kancelarijom
senzibilizira resorna ministarstava na koja
će direktno biti upućene pojedinačne platforme.
Federacija nevladinih organizacija Srbije
FENS, bi trebalo da se registruje kao pravno
lice koje neće biti pod ingerencijom jedne
ogranizacije već će okupljati sve organizacije koje vode platforme i imaće fleksibilnu
formu i način delovanja. U predstojećem
periodu sadašnje Veće FENSa obavezalo se
da formira radnu grupu za reorganizaciju
FENSa, koja bi još jednom prošla kroz predloge radnih grupa i zaključke sa VI zasedanja
Skupštine, a potom započela reorganizaciju, koja bi trebalo da se završi do kraja 2010.
godine.
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TRENING ZA ZAPOSLENE U AGENCIJI ZA
PRIVREDNE REGISTRE APR

APR primio više od 250 zahteva
udruženja za upis u registrar
14. novembra u Beogradu je održan prvi
seminar pod nazivom “Evropski standardi
slobode udruživanja i novi Zakon o udruženjima” u organizaciji Građanskih inicijativa. Trening, koji finansijski podržava OEBS,
namenjen je zaposlenima u APR-u. Za razliku
od prethodnih, novi Zakon predviđa da upis
udruženja u Registar, obavlja upravo APR.
Učesnici seminara iz APR-a potvrdili su veliki
interes udruženja građana za upis u registar. U
prvim nedeljama primene Zakona, primljeno
je i obrađeno više od 250 zahteva. Većinu prijava APR-u, podnela su novoosnovana udruženja, njih 150.
Glavna Registratorka, Nives Čulić, rekla je da
proces teče bez većih problema, a dileme sa
kojima se suočava APR, u osamdeset posto
slučajeva, su slične dilemama koja su udruženja prijavila Građanskim inicijativama tražeći
pravnu pomoć.
Cilj ovog seminara bio je da se one dodatno
rasvetle i prodiskutuju sa eminentnim pravnim ekspertima, kao i da se učesnici detaljnije upoznaju sa Zakonom, ali i Evropskom
konvencijom o ljudskim pravima. Član 11, ove
Konvencije čiji se standardi moraju primenjivati i u domaćoj pravnoj praksi, direktno se bavi
garantovanom slobodom udruživanja.
O pojedinostima novog Zakona o udruženjima, Evropskoj konvenciji, kao i praksi Evropskog suda za ljudska prava, govorili su pravni
eksperti Dragan Golubović i Dejan Milenković.
U okviru popodnevne sesije, Đorđije Vuković, pravni konsulatnt, koji pruža besplatnu
pravnu pomoć organizacijama civilnog društva, predstavio je praktične probleme udruženja u primeni novog Zakona.
Pravni eksperti i tim APR-a, razmatrali su ova
pitanja i nesporazume koji se mogu pojaviti
prilikom zahteva za preregistraciju aktivnih
udruženja građana i osnivanju novih udruženja. Fokus je bio na načinu usklađivanja
osnivačkih i drugih akata udruženja i pravnoj
intrepretaciji mogućeg sadržaja statuta organizacija.
Prepoznala se nedovoljna jasnoća Zakona
kada je reč o pre/registraciji Saveza udruženja,
sa stanovišta upotrebe tog naziva, ali i organizacione strukture pravnog lica koje se smatra
savezom.
Zajednički zaključak učesnika, predavača,
organizatora i donatora je da bi u rasvetljavanje ovog pitanja što pre trebalo uključiti i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koje je drugostepeni organ u procesu.
Usaglašavanjem stavova mogle bi se preduprediti greške i naknadne komplikacije kako
za udruženja i saveze koji se registruju, tako i
za one koje registraciju provode i kontrolišu.
Naredni seminar planiran je za 28. novembar.

aktivnosti GI
Pomoć OCD za primenu novog Zakona o udruženjima
Prvih 60 primeraka novog tiraža ’Vodiča za
primenu Zakona o udruženjima’ uručeno je 5.
novembra u prostorijama Građanskih inicijativa Savezu organizacija gluvih i nagluvih lica.
Dodatni tiraž ’Vodiča za primenu Zakona o
udruženjima’ je dve hiljade primeraka.
Ova publikacija Građanskih inicijativa,
namenjena je civilnom sektoru kao besplatna, praktična pomoć za delovanje u novim
okolnostima koje propisuje Zakon, ponovo
je dostupna zaintersovanim. Osim ’Vodiča’knjige koji se može preuzeti u Građanskim
inicijativama, elektronsko izdranje je dostupno na www.gradjanske.org
’Vodič’ je svečano promovisan na VI skupštini FENSa. Predstavnici organizacija članica
FENSa tom prilikom su dobili prve primerke
Vodiča, ali i mogućnost da o obavezama njihovih organizacija razgovaraju sa autorima
publikacije.
Na pitanja o uredbama novog Zakona
odgovarali su Dragan Golubović, stručnjak
za neprofitno pravo, Jasmina Benmansur,
pomoćnica ministra za državnu upravu i
lokalnu samopuravu, predstavnici Agencije
za privredne registre, Zdravko Obradović i
registratorka Nives Čulić, kao i Dubravka Velat
iz Građanskih inicijativa.
Slična mogućnost da predstavnici organizacija razgovaraju sa autorima publikacije i
odgovornim za primenu Zakona o udruženjima, bile su i tribine u Novom Sadu, 27.
oktobra, i 29. oktobra u Kragujevcu
Interes civilnog sektora i potrebu za ovom
vrstom pomoći potvrđuje odziv organizacija
na događaje.
Skuštinska sala AP Vojvodine gotovo da je
bila premala za sve zainteresovane. Na tribini, koju su Građanske inicijative organizovale zajedno sa Fondom za razvoj neprofitnog
sektora AP Vojvodine i Novosadskim humanitarnim centrom, okupilo se više od 200 predstvanika civilnog sektora.
Na tribini u Kragujevcu, čiju je organizaciju i
realizaciju podržalo Gradsko veće Kragujevca

za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju
sa udruženjima, učestvovalo je od 120 zainteresovanih.
U pripremi je sličan događaj, ponovo u
saradnji sa vojvođanskim Fondom za razvoj
neprofitnog sektora, koji je predviđen 30.
decembra u Kinikndi.
Građanske inicijative u saradnji sa Savezom
organizacija gluvih i nagluvih lica planiraju i
organizaciju tribine u potpunosti prilagođene potrebama i interesima više od 40 organizacija sa teritorije cele Srbije, koje okuplja
Savez.
Pored ’Vodiča’, Građanske inicijative su za
konsultacije o izazovima registracije, preregistracije i delovanja u skladu sa novim Zakonom o udruženjima organizovale i besplatnu
pravnu pomoć.
Besplatne pravne konsultacije
Besplatna pravna pomoć za primenu
Zakona o udruženjima dostupna je pozivom na na broj 011/ 2623-974. Građanske
inicijative obezbeđuju je tri puta nedeljno;
ponedeljkom, sredom i petkom od 15.00 do
17.00 sati.
Na pitanja o registraciji novih udruženja
građana, obavezama postojećih u skladu sa
propisima novog Zakona i drugim pravnim
dilemama civilnog sektora odgovara renomirani pravnik, Đorđije Vuković.
Pitanja je moguće postaviti i putem e-maila. Obrazac za postavljanje pitanja dostupan
je na sajtu Građanskih, a pitanja se šalju na:
zakonnvo@gradjanske.org
Nakon prikupljanja prvih pitanja i odgovora, na www.gradjanske.org će biti otvorena
posebna rubrika sa informacijama koje mogu
biti zanimljive većem broju udruženja
Rubrika “Najčešća pitanja i odgovori” predstaviće niz praktičnih primera i rešenja konkretnih situacija sa kojima se susreću udruženja pri registraciji i preregistraciji.

Besplatna pravna pomoć je deo projekta
„Civil Society Advocacy Initiative – CSAI“ (Inicijativa za unapređenje civilnog društva u Srbiji)
koji Građanske inicijative realizuju u saradnji sa
Institutom za održive zajednice (ISC) uz finansijsku pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)
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aktivnosti GI
SPECIJALISTIČKA OBUKA GRAĐANSKOG VASPITANJA
Donosimo pregled dela aktivnosti u okviru
Specijalističe obuke Građanskog vaspitanja.
Četvrti modul za one koji Građansko vaspitanje predaju u srednjim školama bio je posvećen medijima.
Profesor Fakulteta političkih nauka (FPN)
Rade Veljanovski istakao je da RTS ne proizvodi
dovoljno obrazovnih, dečijih i sadržaja prilagođenih potrebama manjina, tako da ne ispunjava osnovne obaveze javnog servisa, koje bi
ga trebale razlikovati od komericijalnih medija.
I nastavnici/ce Građanskog vaspitanja iz 17
gradova Srbije izrazili su nezadovoljstvo medijskom slikom u Srbiji.
Razgovarajući sa profesorkom Snježana
Milivojević sa Fakulteta političkih nauka o
temi Mediji i uticaj na javno mnjenje, istakli
su da u štampanim medijima teško pronalaze
sadržaje koji ih zanimaju, kao i novine kojima
veruju. Čule su se i ocene da stanje u elektronskim medijima nije mnogo bolje nego devedesetih. I dok je deo grupe zainteresovan za
nove medije, neki prema internetu, a narocito
Fejsbuku, kao izvoru informacija, gaje veliko
nepoverenje.
Novinarka B92, Danica Vučinić je primerima
novinskih tekstova ilustrovala odlike istraži-

Srbija u EU 2020?!
Na specijalističkoj obuci Građanskog vaspitanja, održanoj 7. i 8. novembra na FPN,
pofesorka Tanja Miščević je nastavnicama
i nastavnicima Građanskog vaspitanja u
osnovnim školama predstavila Istorijat i način
funkcionisanja EU. Govorila je i o mogućom
dobrobitima za Srbiju nakon pridruženja.
Bez obzira da li i kada će Srbija ući u Evropsku uniju (EU), proces reformi u različitim sektorima, koji prethodi kandidaturi, od velike je
koristi za državu i društvo, istakla je Miščević.
Dodala je da, uzimajući u obzir sve faktore koji
odlučuju o tome, puno članstvo Srbije EU realno je očekivati 2020 godne.
Pored komparacije Procesa pridruživanja
EU zemalja zapadnog Balkana, Maja Bobić iz
Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) predstavila je i programe koje EPuS realizuje sa ciljem
upoznavanja mladih u Srbiji sa evropskim
vrednostima.
Nastavnike/ce Građanskog vaspitanja zanimala bi takva studijska putovanja, ukoliko bi
programi poseta zemljama EU bili otvoreni i za

vačkog novinarstva i objasnila razlike ’naručenih’ objava usmerenih protiv javnih ličnosti i
pravog istraživanja i analitike.
Drugog dana modula ’Mediji’, Miljenko
Dereta, učesnicima i učesnicama je približio
pojam i odlike socijalnog marketinga. Pored
predavanja, Dereta je za učesnike/ce odabrao
i primere stranih i domaćih kampanja za promociju ljudskih prava, kampanja protiv droge,
pušenja, nasilja... Oni se poslužili kao inspiracija predavačima/cama Građanskog vaspitanja
za dizajniranje predloga mogućih socijalno
odgovornih akcija u njihovim školama i zajednicama.
Podeljeni u manje grupe, učesnici i učesnice obuke osmišljali su način kojim bi skrenuli
pažnju na probleme nasilja i droge u školama,
anoreksije kod tinejdžerki ili socijalne izolacije
dece bez roditeljskog staranja. Pojasnili su i
koje bi medije koristili u svojim kampanjama.
Dobra identifikacija problema i kretivni
načini poziva šire zajednice na akciju dokaz su
razumevanja programa obuke i visoke motivisanosti nastavnika/ca Građanskog vaspitanja. Potvrda za to je stigla i kroz aktivnost u
dizajniranju radionica na zadate teme sa ovog
modula.

nastavno osoblje i učenike i učenice osnovnih
škola. Interesovali su se i da li je moguće postojeće programe prilagoditi uzrastu i potrebama
učenika i učenica iz osnovnih škola.
Tanja Ranković, članica Tima za socijalno
uključivanje i smanjenje siromaštva, razgovarala je sa učesnicima o uticajima evropskih
integracija na Obrazovanje i školstvo. Istakla je
da bi članstvo u EU za Srbiju značilo obavezu
kreiranja i praćenja obrazovne politike kroz
jasne pokazatelje rezultata i uspeha.
Drugog dana modula „Srbija i Evropa“, Đorđe
Pavićević sa FPN predstavio je temu Evropski
indetitet i sa učesnicima prošao kroz simulaciju debate. Učesnici specijalističke obuke Građanskog vaspitanja izlagali su argumente za i
protiv ulaska Srbije u EU po pravilima debate.
Na kraju drugog dana učesnici su u grupama radili na dizajniranju radionica na zadate
teme sa petog modula specijalističke obuke
Građanskog vaspitanja.
Obuku realizuju Građanske inicijative i
Fakultet političkih nauka, uz podršku Ambasade SAD u Beogradu.
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MIŠLJENJA UČESNICA SPECIJALISTIČKE
OBUKE GRAĐANSKOG VASPITANJA O
PREDMETU I EDUKACIJI

Ankica Simona Kovačević, profesorka sociologije i građanskog vaspitanja u Gimnaziji
u Raškoj i Srednjoj turističkoj školi u Novom
Pazaru.
Praveći komparaciju između ova dva grada
objašnjava da je u Raški skoro 90% dece
zainteresovano za veronauku, za razliku od
Novog Pazara gde je ta brojka obrnuta u
korist građanskog vaspitanja. Međutim, ističe
da se može primetiti tendencija porasta interesovanja učenika i u Raškoj. To bi se još više
promenilo usvajanjem novog Zakona, kada
bi učenik mogao svake godine da izabere koji
će predmet da pohađa. Povećanu zainteresovanost učenika obašnjava savremenim, atipičnim metodom predavanja Građanskog. Tu
su učenici akteri, putem radionica oni mogu
da kažu svoje mišljenje, svoje stavove koji
ne moraju nužno da se poklapaju sa profesorovim, za razliku od tradicionalne nastave
gde su oni pasivni upijači informacija koje im
profesori plasiraju.
Ivana Mladenović, psihološkinja iz Bora,
građansko vaspitanje predaje u prvom i drugom razredu srednje škole, smeru turistički i
frizerskom smeru. Potvrđuje da je interesovanje za ovaj predmet veće nego za veronauku i objašnjava „nastava je kreativnija, pruža
jedan veći okvir informisanosti“. Objašnjava
da joj je u početku bilo jako teško, jer je to
novi predmet, ali da se vremenom stopila sa
njim, prvenstveno zbog velike sličnosti sa
matičnim predmetom psihologijom. Ističe
upravo da je uz pomoć ovog seminara podigla znanja na viši nivo. Aktivnost na predavanjima u okviru obuke, debate, različitost u
mišljenjima je glavni instumet poboljšanja
rada. Kao najinteresantnije tema za učenike ističe prevenciju delikvencije i vršnjačko
nasilje. Na kraju je istakla da bi akreditacija
ovog seminara bila veoma značajna, jer to
kvaltitem zaslužuje, ali bila bi to i nagrada i
za predavače i za polaznike.

aktivnosti GI
4. JAVNI RAZGOVOR

OTVORENO O JAVNIM PROSTORIMA
Đački parlamentarci danas,
akrivni građani sutra
U hotelu “Divčibare” na Divčibarama je od
30. oktobra do 1. novembra održan treningseminar za 24 predstavnika/ce učeničkih
parlamenata iz 17 gradova u Srbiji u okviru
projekta Učenički parlamenti Građanskih
inicijativa.
Mladi parlamentarci i parlamentarke iz
Blaca, Kuršumlije, Šabca, Beograda, Kragujevca, Obrenovca, Kikinde, Pančeva, Aleksinca,
Kraljeva, Bečeja, Niša, Prokuplja, Prijepolja,
Lebana, Inđije i Vrbasa su tokom ova tri dana
intenzivno radili na nekoliko tema od istinske
važnosti za funkcionisanje učeničkih parlamenata.
Prvog dana trening - seminara pokrenuta
su pitanja učešća i načina učešća građana u
javnom životu, kao i razumevanje sopstvene
spremnosti za učešće.
Drugog dana trening - seminara fokus je
bio na razumevanju pojma javne politike,
kao i procesa izrade politika.
Poseban segment bila je analiza stanja na
relaciji učenik - učenički parlament - ostala
tela u okviru sistema obrazovanja i vaspitanja. U ovom delu, izlagala je Snežana Vuković iz Ministarstva prosvete, što je naišlo na
veliko interesovanje učesnika/ca. Učenici/ce
su takođe imali priliku da čuju predstavljanje
Unije srednjoškolaca.
Završnog, trećeg dana posebno je bilo reči
o budućim aktivnostima na projektu. Dogovoreno je da je u interesu svih da se nastavi
nadzor primene Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, važan i za rad učeničkih
parlamenata.
Tokom celog kampa atmosfera je bila na
jako viskom novou, što se pokazalo i na
večernjim druženjima, kao i tokom planiranja
budućih aktivnosti.
Projekat Učenički parlamenti realizuje Program
za mlade Građanskih inicijativa sredstvima
američkog naroda koje obezbeđuje Ambasada
SAD u Beogradu.

27. oktobra je u Medija centru u Beogradu
održan 4. u nizu javnih razgovora na temu
javnih prostora. Fokus je bio na potrebama
omladinskih grupa, udruženja građana i
sektora kulture za korišćenjem javnih prostora, zatim na pravnim i institucionalnim
aspektima moguće saradnje države, vojske i
civilnog društva na revitalizaciji i stavljanju u
funkciju javnih prostora u cilju zadovoljenje
širih društvenih potreba.
Uvodničari su bili: Gorica Mojović, Narodna poslanica, Miloš Živković sa Pravnog
fakulteta u Beogradu, Danko Runić, Direktor Agencije za saradnju sa NVO i evropsku harmonizaciju, Katarina Živanović , VD
direktora Muzeja istorije Jugoslavije i Dušica
Radojičić, ispred Centra gradskih udruga
„Rojc“ iz Pule.
Gorica Mojović je na nekoliko primera
pokušaja rešavanja prostornih resursa ustanova kulture u Beogradu objasnila teškoće
koje postoje na praktičnom nivou kada su
javni prostori u pitanju. Posebno se osvrnula
na pitanje vojne imovine i komplikovanost
dobijanja na korišćenje nekog od vojih objekata, koja je takođe rezultat centralizovanosti sistema odlučivanja.
Pravni ekspert za pitanja javne svojine,
Miloš Živković, govorio je o manjkavosti
Zakona o sredstvima u svojini Republike
Srbije iz 1995. Tim zakonom je lokalnoj
samoupravi oduzeto pravo raspolaganja
imovinom. Republika je postala jedini svojinski titular. Opštine i gradovi moraju da pribavljaju saglasnost Republicke direkcije za
imovinu za svaku dozvolu, otuđenje, prenos
prava korišćenja, uspostavljanje hipoteke pa
čak i za davanje imovine u zakup ili raskid
ugovora o zakupu. Ovaj potpuno centralizovan sistem za praktičnu posledicu ima to
da čak i kada opstina ima volju da nekom
prostoru promeni namenu i dodeli ga na
korišćenje zainteresovanom udruženju gradjana, za to joj je neophodna saglasnost
Direkcije za imovinu. Srbija tako predstavlja jedinstven negativan primer u evropskim
okvirima kada je centralizacija mehanizama
odlučivanja u pitanju.
Živkovic je rekao da je izrađen predloga
Zakona o javnoj svojini koji je u skladu sa
Ustavom, i da on već duže vreme čeka razmatranje Skupštine.
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Danko Runić je izneo primere dobre prakse koji postoje u neposrednom okruženju i
u zemljama EU, kao i o velikoj potrebi koju
udruženja građana iz Beograda imaju za
prostornim resursima. On je najavio izradu
Strategije za saradnju sa NVO, koja bi trebalo
da reguliše pravce razvoja saradnje između
grada Beograda i nevladinog sektora. Jedno
od pitanja za koje se očekuje da budu regulisano je i pitanje revitalitalizacije neiskorišćenih prostornih resursa za potrebe udruženja
građana.
Katarina Živanović je na primeru Muzeja istorije Jugoslavije ilustrovala situaciju
nesređeno imovinsko pravnih odnosa,
nemogućnosti dobijanja verodostojnih i
adekvatnih informacija od nadležnih institucija. Naime, Muzej kao republička ustanova kulture ne može da reši pitanje zgrada
kojima raspolaže i pronalaženje adekvatnog
prostora za čuvanje muzejske zbirke.
Poseban deo razgovora je bio posvećen
primeru dobre prakse iz Hrvatske i transformacije kasarne Karlo Rojc u Puli u Centar
gradskih udruga, u kome je smešteno 100
organizacija civilnog društva, kulturnih i
umetničkih inicijativa. Dušica Radojčić, voditeljica Koordinacije Centra gradskih udruga
“Rojc” je govorila o načinu na koji su pravnosvojinska pitanja rešavana između vojske,
grada Pule i organizacija civilnog društva.
Osnova rešenja je bila volja gradskih vlasti
da izađu u susret udruženjima građana.
Nažalost, Ministarstvo odbrane se nije
odazvalo pozivu i nije poslalo nijednog
predstavnika na javni razgovor. Jedan od
zaključaka sa sastanka je da svakako u najskorije vreme je potrebno dodatno tražiti
mišljenje i učešće predstavnika ovoh Ministarstva kada je tema javnih prostornih
resursa u pitanju.
Održavanje događaja je omogućeno
zahvaljujući podršci Britanske ambasade
u Beogradu i USAID-a u okviru programa
„Inicijativa javnog zagovaranja građanskog
društva” kojim rukovodi Institut za održive
zajednice (ISC).

tema
Sloboda govora nije alibi za mržnju
“Govor mržnje se može manifestovati i slikom. Uglavnom je upućen ranjivim, najčešće manjinskim grupama“, objasnio je zaštitnik građana Saša Janković tokom debate
„Govor mržnje i kreiranje atmosfere nasilja“
16. oktobra u Medija centru u Beogradu.
Ovu debatu organizovali su Inicijativa
mladih za ljudska prava (Inicijativa) i Civil
Rights Defenders. Povod je prva pravosnažna presuda u Srbiji za govor mržnje u sporu
Inicijative i lista “Glas javnosti” i tužba Inicijative protiv časopisa “Nova srpska politička
misao”.
„Ovom presudom Srbija je započela suđenja za govor mržnje. U postupku protiv
„Glasa javnosti” Inicijativa nije imala nameru
da se obračunava sa novinarima i urednicima, već da navikava sudove na činjenicu da
se moraju boriti protiv govora mržnje“, rekao
je Dragan Popović, programski direktor Inicijative. Istakao je da je Inicijativa nekoliko
puta podizala tužbe za govor mržnje, ali
one nisu ulazile u sudsku proceduru, jer
ne postoji svest o tome da je govor mržnje
direktno ugrožavanje ljudskih prava. Popović smatra da se bitka protiv govora mržnje
mora voditi na institucionalnom nivou i
institucionalnim metodama. „U Srbiji se o
ovoj temi nije mnogo govorilo, a nema ni
mnogo stručnjaka specijalizovanih za ovu
oblast“, upozorio je Popović.
Da je govor mržnje novina i za pravnike u
Srbiji i da se malo kompetentnih ljudi bavi
ovom temom složila se Biljana KovačevićVučo, predsednica Komiteta pravnika za
ljudska prava. „Jedino se nevladine organizacije bave ovom temom, pa se stiče utisak
da je govor mržnje njihova izmišljotina.
Poražavajuće je za državu što je tužbu protiv
„Glasa javnosti“ pokrenula Inicijativa mladih
za ljudska prava, a ne javni tužilac“, rekla je
Kovačević-Vučo.
Nataša Vučković-Lesendrić, pomoćnica
ministra kulture zadužena za medije, objasnila je da govor mržnje u Srbiji sankcionišu
Zakon o javnom informisanju i Zakon o
radiodifuziji. „Zakonska regulativa je jasna,
ali u novinarskim udruženjima ne postoji
sistem samoregulacije. Pozivam novinarska
udruženja da formiraju samoregulatorna
tela koja će nadzirati sprovođenje etičkog
kodeksa“, kazala je Vučković-Lesendrić.
Kovačević-Vučo se nije složila sa preporukom da novinarska udruženja regulišu
pravila borbe protiv govora mržnje. „Govor
mržnje nije pitanje samoregulative, već
precizno definisanih pravnih normi“, rekla
je Kovačević-Vučo. Ona smatra da zakonska
regulativa govora mržnje nije jasna.
„Očekivali smo da će ovogodišnji medijski
zakon ovo bolje definisati. Iste odredbe o
govoru mržnje postojale su i u prethodnim
zakonima o javnom informisanju“.

Utisak je Jelke Jovanović, zamenice predsednice Nezavisnog udruženja novinara
Srbije, da se društvo opiralo i Zakonu protiv
diskriminacije i izmenama Zakona o javnom
informisanju. „To pokazuje da Srbija nije
spremna da prihvati „drugačijeg“ građanina. U društvu su primetni kako strah, tako
i poziv na kažnjevanje „drugosti“, rekla je
Jovanovićka.
Prema rečima Popovića, tekst pod naslovom „Očevi, oci i maćehe Srbije“, objavljen
29. aprila 2009. godine u časopisu „Nova srpska politička misao“, omalovažava Albance,
diskriminišući ih kao narod. Autor Zoran
Grbić navodi da su najveća dostignuća Albanaca trgovina ljudima, organizovana prodaja narkotika, trgovina ljudskim organima,
krvna osveta, teroristički napadi i plemenski
način života.
Prema Popoviću, taj tekst se može definisati kao rasistički.
Ljiljana Smajlović, predsednica Udruženja
novinara Srbije, međutim smatra da tekst
Grbića sudije ne bi trebalo da okarakterišu
kao govor mržnje:
„Ne smemo zabraniti objavljivanje različitih stavova, jer na taj način rizikujemo da
čitave naučne discipline budu zabranjene“.
Marinko Vučinić iz “Nove srpske političke
misli” smatra da se govor mržnje uočava
samo na jednoj strani.
On kaže da je, zavisno od političkih potreba, primetna selektivnost kod odabira tekstova kao primera govora mržnje. Vučinić je
dodao da nije primereno stvarati predrasude o članovima redakcije „Nove srpske političke misli“ kao desničarima i fašistima.
Sa druge strane, Saša Gajin iz Centra za
unapređivanje pravnih studija veruje da se
iza kategorije slobode štampe ne smeju skrivati oni koji šire mržnju prema nekoj grupi.
Slavoljubka Pavlović, sudijska pomoćnica
u Prvom opštinskom sudu smatra da autori
tekstova treba da vode računa o istorijskom
kontekstu.
“Autori iz “Nove srpske političke misli”
moraju znati da ovakav tekst ima težinu
“bureta baruta” za narode na Balkanu i podupire postojeće predrasude”.
Prva pravosnažna presuda za govor mržnje
objavljena je 1. aprila 2009. godne, a po
tužbi Inicijative protiv lista “Glas javnosti”
zbog pozivanja na bojkot hrvatske robne
kuće “Idea” 2006. godine. Prema rečima Jankovića, veoma je značajno što je Inicijativa
pokrenula pred sudom proces o govoru
mržnje, ali država bi morala delovati preventivno.
Jasmina Lazović
Tekst preuzet iz oktobarskog izdanja YIHR Newsletter-a.
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„Solidarno protiv fašizma“
Nekoliko stotina ljudi, povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, učestvovalo u antifašističkoj šetnji 9. novembra
centrom Beograda kako bi skrenuli pažnju na
potrebu da se onemogući delovanje fašističkih i neonacističkih grupa u Srbiji.
Kolona je krenula od Trga Nikole Pašića
preko Terazija do platoa ispred Filozofskog
fakulteta, a skup je obezbeđivalo više desetina policajaca.
Organizator skupa je nevladina organizacija “Antifašistkinje i antifašisti u akciji“.
“Ovaj skup obeležavanja Dana borbe protiv fašizma nije imao za cilj da bude samo
jedan protest koji će biti sam sebi dovoljan,
već da pokrene incijativu koja će vremenom
moći da izgradi pravi autentični pokret koji bi
mogao da zaustavi pretnju fašističkih grupa
koje postoje u Srbiji danas“, rekao je Matija
Medenica iz pokreta “Antifašistkinje i antifašisti u akciji“
Kao primere postojanja fašizma i rasizma u
Srbiji, organizatori su naveli slučajeve napada
na Rome i otkazivanje Povorke ponosa, čiji su
aktivisti takođe učestvovali u maršu.
Pre antifašističke šetnje, aktivistkinje nevladine organizacije Žena u crnom su ispred
Skupštine Beograda održale performans
protiv fašizma.
One su uzvikivale parole: “Mladića i Hadžića
u Hag”, “Solidarno protiv fašizma” i „Nepriznavanje ratnih zločina i genocida je zločin”.
Posle toga aktivistkinje Žena u crnom su
žele da odu do Skupštine Srbije na Trgu Nikole Pašića, ali im policija to nije dopustila zbog
toga što skupština zaseda.
Posle kraće rasprave predstavnica Žena u
crnom i policije, aktivistkinjama te organizacije je dozvoljeno da prođu pored Skupštine
Srbije posle čega su se priključile ostalim učesnicima antifašističke šetnje na Trgu Nikole
Pašića.
Izvor: Beta, B92

OCD javljaju
„KORAK DO POSLA – KORAK U BUDUĆNOST“

Социјално становање –
нада за људе без стана
Нови систем нетржишног (социјалног) становања треба да подржи сва домаћинства
која на тржишту не могу да реше своје стамбене потребе.
Група 484, Програм за урбани развој, Асоцијација стамбених агенција и Стална конференција градова и општина, у сарадњи
са Министарством животне средине и просторног планирања, у току октобра 2009.
године, организовали су серију јавних разговора о социјалном становању са представницима локалног јавног и цивилног сектора, на регионалним округлим столовима у
Нишу, Краљеву, Новом Саду, Крагујевцу и
Смедереву. Ови разговори су окупили више
од 200 учесника, који су упознати са најбитнијим информацијама о стамбеној политици у Србији у протеклих двадесет година и
о будућем систему социјалног становања.
Разговарано је о досадашњим активностима и очекивањима локалних самоуправа и
цивилног сектора, те је посебно указано на
значај националног стратешког документа
који тек треба да буде креиран, а ови округли столови су дали први важан јавни допринос том процесу: утврђени су принципи и
препоруке којима Влада треба да се руководи у формулисању Националне стратегије
социјалног становања.
Закон о социјалном становању предвиђа
обавезу Владе да усвоји ову стратегију
најкасније у марту 2010. године. Закон о
социјалном становању усвојен је 31. августа
2009. године. Његовим усвајањем је остварен први услов да се системски уреди област
јавне интервенције у сфери становања.
Заједно са организацијама и појединицима
окупљеним око иницијативе за формирање
националне алијансе за развој социјалног
становања, Група 484 и Програм за урбани
развој својим активностима су битно утицали на процес усвајања Закона о социјалном
становању и његово коначно обликовање
путем поднесених амандмана. У периоду од
1990. до данас у Србији је кроз јавне фондове на републичком и локалном нивоу утрошено између 800 милиона и милијарде еура
за изградњу станова. Нажалост, због непостојања јединственог система на државном
нивоу, повраћај ових средстава обезбеђен
је само у незнатном обиму, а успостављање
ефикасног финансијског модела изградње
јавних станова посве је изостало.

Počela je realizacija projekta „Korak
do posla – korak u budućnost“, pod
pokroviteljstvom Ministarstva Omladine i Sporta.
Edukativni deo projekta je definisan
kroz paket trening modula za zapošljavanje koji ima za cilj da obezbedi
dodatno znanje mladim ljudima kako
bi mogli da poprime preduzetnički duh
i znanje da započnu sopstveni mali preduzetnički poduhvat. Paketi treninga su
razvijeni kao rezultati iskustva Pirgosa, Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Pirot i
Tehničke škole Pirot.
U dosadašnjem toku projekta relizovan je
prvi krug treninga u svim opštinama Pirotskog okruga (Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad
i Bela Palanka). Veliki je odziv i interesovanje
za trening modul, kao i prisustvo mladih i
perspektivnih ljudi koji imaju ideje koje bi
želeli da pretoče u konkretnu realizaciju. Kroz
aktivan pristup rešavanju njihovih problema
trener Dragan Milutinović, ekonomski savetnik u NVO Timočki Klub i direktor Agenicje za
lokalnio ekonomski razvoj – Knjaževac, radio
je kako na predstavljanju „pravila igre“ u ekonomskoj sferi preduzetničkog angažovanja,
tako i na pojedinačnim problemima i predstavljenim idejama polaznika. Očekujemo da
će naredni trening moduli u većem delu biti
posvećeni konkretnim primerima i samim tim
pružiti svrsishodnije informacije polaznicima.
Mladi ljudi bi u tom slučaju mogli da zadovolje potrebe za pomenutim uslugama dok
u isto vreme grade karijere u svom delokrugu rada. Paketi edukacija su elementarni i
namenjeni kao uvod u etičko preduzetništvo.
Oni ne pokušavaju da budu kompletan izvor
informacija za počinjanje sopstvenog biznisa. Za razliku od toga, oni su bazični programi
koji naglašavaju ključne teme o preduzetništvu i mogu biti prošireni za one koji ih mogu
pratiti do naprednih nivoa znanja.
Oni takođe imaju za cilj uspostavljanje
povećanog osećaja samopouzdanja i svesnosti o mogućnostima samozapošljavanja kao
praktične opcije za karijeru.

Pokretanje uspešnog biznisa zahteva svesnost pojedinca o znanju, veštinama, sposobnostima, sklonostima, vrednostima i
inklinacijama. Edukacija, samim tim, počinje
pozivanjem studenata da razmisle o njihovim
sopstvenim snagama i slabostima u ovim
oblastima, tako da mogu razviti jasniji uvid u
sopstvene mogućnosti. Oni se ohrabruju da
na sebe gledaju kao na glavne aktere sopstvenih života. Polaznici edukacija se zatim vode
kroz različite stepene razvoja komercijalne
ideje, od identifikovanja potreba zajednice
za proizvodima ili uslugama do dobavljanja
sredstava za rad, organizacije poslovnog
plana i uspešnog sprovođenja posla.
Pri svakom koraku, polaznici edukacija se
ohrabruju da otkriju kako njegove ili njene
veštine mogu biti upotrebljene za usluge o
okviru zajednice. U toku ohrabrivanja nezavisnog razmišljanja, kreativnosti i inicijative,
edukacije predstavljaju korist zajedničkog
rada tako što tretiraju određene teme kao
grupne aktivnosti.
Na kraju, deo o korišćenju informacija i
komunikacione tehnologije (ICT) u malom
biznisu omogućava fasilitatorima da predstave ove koncepte do potrebnih detalja. Ubrzano širenje korišćenja ICT-a daje ovoj temi
značaj koji raste iz dana u dan.
Edukacija može pomoći mladim ljudima koji
imaju ili završavaju formalno obrazovanje da
naprave tranziciju od strukturne atmosfere
škole na konkretni svet poslovanja. Mladima
koji neguju neformalno obrazovanje može
obezbediti ključeve za pokretanje sopstvenog posla i za ostale može pružiti legitimitet i
sistem rada za posao koji već obavljaju.

PAAD centar na Festivalu omladinskih scena Srbije (FOS)
PAAD centar za sociokulturološke izuzetnosti je 31. oktobra predstavom „Peć“, Ivana
Kovača a u režiji Milana D. Ouke gostovalo u
Beloj Palanci na FOS-u. Trećeg dana festivala
novobečejci su pred prepunom salom lokalnog Doma kulture ostavili izuzetan utisak i
na publiku, koja je na kraju ogromnim aplauzom pozdravila novobečejske glumce, ali i na
stručni širi i i ostale učesnike okruglog stola
koji je upriličen nakon predstave u foaejeu
Doma kulture Bela Palanka. Pohvaljena je inovativnost, i istraživački rad PAADovaca. Kako je
selektor Jovan Putnik rekao, bila je ovo jedina
predstava na festivalu koja ima hrabrosti da
ide korak dalje. Pohvaljene su glumačke kreacije Saše Dujina i Daria Tenžera, dok je poseb-
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no pohvaljena hrabra glumačka interpretacija
mladog glumaca Branka Dujina (deset godina). Osvrtom na odabir muzike Daria Tenžere
i njegove kohezije sa scenarijskim prvencom
mladog dramskog pisca Ivana Kovača, po
rečima očevidaca stekao se utisak o kontrapunktu. Publici su dočarane dve podjednako
važne, a različite priče. PAAD, je još jednom
potvrdio da je ansambl koji istražuje, po čemu
je poznat na širim ex Yu prostorima, a ne samo
u Srbiji. Samim učešćem na FOS-u, PAADovci
su dokazali da jesu u vrhu republičke pozorišne amaterske scene. Tim pre je značajan ovaj
nastup, jer su bili jedini sa prostora Vojvodine
i time na neki način branili boje vojvođanskog
amaterskog teatarskog izraza.

OCD javljaju
ZELENA AGENDA U SRBIJI
Mileu kontakt je nevladina organizacija, osnovana 1899 godine sa sedištem u
Holandiji. Misija Mileukontakt-a je iniciranje
i uspostavljanje partnerstva za poboljšanje
kvaliteta života, kroz unapredjenje učešća
javnosti u razvoj ekološki održivih društava.
Od 1999 godine Mileukontakt sprovodi
nacionalne projekte usmerene na pružanje
podrške pokretima za zaštitu životne sredine
u Hrvatskoj,Albaniji i makedoniji. U period
9-ti februar 2007 do 31 decembar 2010 godine Mileukontak realizuje program pod nazivom “Udruživanje snaga za održivu budućnost na zapadnom Balkanu” u Albaniji,Bosni
i Hercegovini,Makedoniji,Crnoj Gori i Srbiji.
Glavni cilj programa na balkanu je
podrška procesu tranzicije ka (daljoj)
demokratizaciji,održivom razvoju i stabilnosti na zapadnom Balkanu.
Zelena Agenda je proces strateškog planiranja u oblasti zaštite životne sredine i
to je adaptacija Lokalne Agende 21, koja je
usvojena na konferenciji Ujedinjenih Nacija
u Rio de Žaneiru 1992 godine.Zelena agenda je prvi put razvijena u Rumuniji od strane
Mileukontakta, a zatim se razvijala u Rusiji ,
Moldaviji, Kirgiziji.
Zelena agenda je model gradjanske inicijative koji može doprineti poboljšanju stanja,
naročito u menjim I ekonomski nerazvijenim
opštinama. Projekat se trenutno sprovodi u

20 lokalnih zajednica u 5 država zapadnog
Balkana. U Srbiji su to Knjaževac - Timočki
klub, Vršac-pokret gorana Vršac koji pokriva
i opštine Plandište i Belu Crkvu i Sremska
Mitrovicia– NVO Stanište. Projekat je finansiran od strane Ministarstva inostranih
poslova Holandije.
Zelena agenda je otvoren demokratski proces uključivanja ekoloških udruženja gradjana,lokalnih I regionalnih
vlasti,poslovnog sektora u izradu strategije
održivog razvoja, po principu “odozdo na
gore” sa ciljem dijaloga I dogovora o važnim
pitanjima zaštite životne sredine.Zelena
agenda daje racionalna i održiva rešenja za
problem životne sredine,afirmiše pozitivne
vrednosti koje postaju deo zvanične lokalne politike, bez obzira na trenutnu političku
volju.
Proces izrade Zelene agende ima 17 koraka, podeljenih u 5 faza. Realizacijom planiranih koraka i faza Zelena agenda daje:Analizu
stanja životne sredine; indentifikuje i rangira
ekoliške problem; Listu potencijala i vrednosti lokalnih zajednica; Listu ekoloških prioriteta; Viziju zajednice; Akcione planove za
prelazak iz postojećeg u željeno; Veću
saradnju izmedju sektora u lokalnoj
zajednici.

Svetski dan akcije za klimu
U školskom dvorištu Osnovne škole “Ljuba
Nenadović”, u beogradskom naselju Žarkovo, 24. oktobra je posadjeno 26 sadnica četinara i lišćara, u okviru Svetskog dana akcije
za klimu. Svetski dan akcije za klimu je globalna akcija koja se obeležava u više od 170
zemalja sveta.
U akciji su učestvovali gradski sekretar za
zaštitu životne sredine Goran Trivan, predsednik Skupštine Fonda Ecotopia Srdja
Popović i savetnik ambasade Kanade u Beogradu Kenet Suli.

Trivan je rekao da je danas čitava planeta
angažovana u borbi za klimu prihvatljivu za
život i opstanak. On je ukazao da godišnje
nestane 13 miliona hektara šuma, da 5.000
ljudi nema pristup pijaćoj vodi.
“Sadnice i šume čine planetu onakvom
kakva ona treba da bude. Imamo polovinu
prirodnih resursa na planeti koje moramo da
sačuvamo”, naglasio je Trivan.
Popović je naveo da od danas počinje velika kampanja sa više od 5.000 akcija u svetu
sa ciljem da se cela planeta pokrene i ujedini
u misiji rešavanja klimatske
krize i da poruči svetskim
liderima da je ovo pitanje
koje ne sme da čeka.
Učenici škole “Ljuba
Nenadović” su u školskom
dvorištu držali broj 350
- koliko delova ugljenmonoksida u atmosferi planeta
može da izdrži, a fotografije sa akcije dostavljaju se
svetskim liderima koji će
učestvovati na konferenciji
UN-a o klimatskim promenama u decembru.
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Saveti i stipendije
za buduće studente
Američkog
univerziteta u
Bugarskoj
Beogradska kancelarija Američkog saveta za međunarodno obrazovanje obezbeđuje srednjoškolcima iz Srbije i Crne Gore
zainteresovanim za studije na Američkom
univerzitetu u Bugarskoj (AUBG) besplatno
savetovanje i posredovanje u procesu prijavljivanja na AUBG. Konkurs za osnovne studije
za akademsku 2010/11. godinu je otvoren, a
sadašnji srednjoškolci iz Crne Gore i Srbije
koji se prijave na neki od AUBG programa
mogu da konkurišu i za potpuno ili delimično
stipendiranje studija.
Studije su na AUBG izvode se na engleskom jeziku. Na AUBG može se studirati
administracija biznisa, nauka o kompjuterima
i informatika, evropske studije, ekonomija, istorija, informacioni sistemi, novinarstvo i mediji,
matematika, političke nauke i međunarodni
odnosi. Proces nastave se izvodi po savremenim metodama i praksama američkih liberal
arts univerzeteta - studenti žive na kampusu
univerziteta i imaju stalni i neposredni kontakt sa predavačima sa administrativnim osobljem univerziteta. Profesori i studenti dolaze
iz celog sveta, od Tadžikistana, preko Nemačke i SAD, do Brazila. Tokom studija studenti
AUBG imaju priliku da steknu radno iskustvo
u raznim kompanijama sa kojima ovaj univerzitet sarađuje, što olakšava zaposlenje nakon
diplomiranja.
Rok za on line prijavu za AUBG je 1. januar
2010. godine, odnosno 15. decembar 2009,
ako se aplikacije šalju poštom u tzv. tvrdoj
kopiji.
Dakle, bez obzira na činjenicu da još uvek
nisu maturirali, kandidati iz Crne Gore i Srbije
mogu da konkurišu, a sve o tome kako da to
urade mogu da saznaju na: http://www.aubg.
bg/, upitom na slavisa@americancouncilssee.
org ili pozivom na broj Američkog saveta za
međunarodno obrazovanje: + 381 11 306 78
95 (radnim danima od 10-17h)

film i OCD
Uspešne Romkinje

ZAVRŠENA 7. MEĐUNARODNA FILMSKA MANIFESTACIJA

Film “Uspešne Romkinje”, premijerno je prikazan 22. oktobra u Izvršnom veću Vojvodine u
Novom Sadu. Dokumentarac je nastao u okviru
projekta “Jedan radni dan Romkinje u Vojvodini”, a autorke su Veronika Mitro i Jelena Jovanović. Projekat je realizovalo udruženje “Istraživači
Romi” iz Žablja, a predstavnici te organizacije
istakli su da film treba da pomogne promociju
pozitivne slike o Romkinjama, kao i napuštanje
stereotipa i predrasuda o Romima.
Direktor kancelarije za inkluziju Roma Duško
Jovanović navodi da su Romkinje u posebno
teškoj situaciji, jer su često dvostruko diskriminisane - i kao žene i kao pripadnice romske
zajednice. Na poslednja tri konkursa za samozapošljavanje, od ukupno 77 realizovanih projekata za osnivanje radnji i preduzeća, Romkinje
činile dve trećine prijavljenih. “Osim toga, danas
na visokoškolskim ustanovama u Vojvodini studira više od 200 Roma, a veći deo ovih studenata su mlade Romkinje”, kazao je Jovanović.
Snimanje filma pomogli su Institut za otvoreno društvo Budimpešta, RTV Vojvodine, Ženski
fond “Rekonstrukcija” i Zavod za ravnopravnost
polova, Sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Kancelarija za inkluziju
Roma.

„UHVATI SA MNOM OVAJ DAN!“

EKO – Dokumentarc
Dokumentarac “Nasleđe za budućnost” premijerno je prikazan 4. novembra u opštini
Vračar. Film o zaštiti životne sredine namenjen
je mladima, s ciljem jačanja uloge javnosti u
promovisanju odgovornog ponašanja prema
životnoj sredini, saopšteno je iz Misije OEBS-a
u Srbiji.
“Centralna poruka ovog dokumentarnog
filma je potreba da se umanje problemi u zaštiti
životne sredine uključivanjem civilnog društva,
naročito mladih ljudi i jačanjem uloge javnosti
u promovisanju odgovornog ponašanja u zaštiti životne sredine”, rekla je šefica Odeljenja za
demokratizaciju Misije OEBS-a Dajana Faloni.
Filmska priča o ekološkim celinama i lokacijama u Srbiji, pogođenim industrijskim razvojem, predstavljena je upčetljivim autentičnim
snimcima.
Dokumentarac je ralizovala nevladina organizacija “Ekolibri”, a snimanje filma podržali su
Misija OEBS-a, ambasada Holandije i korporacija “Victoria group”,
Aleksandar Vlajić, koji vodi nevladinu organizaciju “Ekolibri”, naveo je da je cilj projekta da
na primamljiv način promoviše odgovornost
prema životnoj sredini među učenicima srednjoškolskog uzrasta.
“Obrazovanje vidimo kao ključnu komponentu u jačanju odgovornosti građana prema
zaštiti životne sredine”, kazao je Vlajić.
Da bi se poruka prenela što većem broju
mlade publike, film će biti poslat školama,
omladinskim centrima i drugim obrazovnim
institucijama.

Ovogodišnja, sedma po redu međunarodna Filmska manifestacija „Uhvati sa mnom
ovaj dan!“ završena je 18. oktobra svečanom dodelom plaketa najboljim filmovima
i predstavljanjem autora. Preko dve stotine
osoba propratilo je projekcije filmova na
temu „Života, aktivnosti i dostignuća osoba
sa invaliditetom“ koje su se održavale od
10-18. oktobra u Art bioskopu na Spensu u
Novom Sadu.
Manifestacija je započela seminarom za
novinare o pravilnom izveštavanju i pripremi intervjua sa osobama sa invaliditetom,
a potom je usledio revijalni filmski deo u
okviru kog su prikazani filmovi u saradnji sa
Gete institutom i Italijanskom kooperacijom
za razvoj u Srbiji.
U okviru sedme Filmske manifestacije pristiglo je preko 30 domaćih i inostranih filmova, od kojih je 21 film prikazan u takmičarskom delu. Filmovi su pristigli iz Srbije (Beograd, Novi Sad, Senta, Bečej, Topola, Čačak,
Obrenovac), Austrije, Slovenije i Hrvatske.
NAGRAĐENI FILMOVI:
„Pogled u stranu“, autor Filip Čolović, Beograd –za najbolje filmsko ostvarenje
„U zemlji malog princa“, autor Blagoje
Lupa, Beograd –za najbolji scenario
„Happy End“, grupa autora, Senta – za najbolji prikaz inkluzije
„Život sa vedrije strane“, autorka Silvija
Pašajlić, Čačak –za najpodsticajniji film
„O kišnom danu“, autor Nikola Radin,
Austrija –za najemotivniji film

Autorima Filipu Ćolović i Denisu Pilepić
odato je priznanje za doprinos filmskom
stvaralaštvu posvećenom osobama sa invaliditetom, a nagrađen je i filmski debi Tamare Milenković.
Kao i proteklih godina, pored projekcija
filmova (revijalnog i takmičarskog dela),
program manifestacije je sadržavao brojne
prateće sadržaje: filmske radionice, tribine/
razgovore sa autorima i akterima filmova i
izložbu fotografija Italijanske kooperacije
za razvoj pod nazivom „Neverovatne priče
neprimetnih života“.
Filmska manifestacija „Uhvati sa mnom
ovaj dan!“ se realizuje od 2003. godine sa
ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima, položaju i dostignućima osoba sa
invaliditetom (OSI), prepoznavanja sopstvenog identiteta i potencijala, boljeg razumevanja i prihvatanja različitosti, te uticaja na
medije radi adekvatnijeg praćenja aktivnosti i kulturnih dešavanja u kojima učestvuju
osobe sa invaliditetom.
Organizatori manifestacije su Kreativno
Afirmativna Organizacija „Parnas“ i Omladinska Nevladina Organizacija – ONO iz Novog
Sada, u saradnji sa partnerskim organizacijama, dok su generalni pokrovitelji Telenor
fondacija, Erste banka, Gradska uprava za
kulturu i Pokrajinski sekretarijat za kulturu.
Prijatelji ovogodišnje manifestacije bili su:
Medicinska škola „7. april“ – Novi Sad, štamparija „Daniel print“, Studentski kulturni
centar SKC NS i Udruženje distrofičara južnobačkog okruga.

Prvi internet bioskop u regionu
Krajem novembra virtuelno se otvara prvi
Internet bioskop u regionu. Na repertoaru
će biti nekomercijalni filmovi mladih autora.
Pristup ovom sajtu će biti besplatan, a
ideju o virtuelnom bioskopu organizacije
"Platforma" podržala je i opština Stari grad,
kao najbolji projekat na nedavno održanom
opštinskom konkursu.
„Postojaće velika i mala sala i publika će
moći da bira šta želi da gleda“ navodi Milan
Antonijević iz organizacije „Platforma“
U Platformi smatraju da je ovo „odličan
potez u vreme kad se bioskopske sale zatvaraju“.
Publika će imati priliku da prvo pogleda film Mediteran, street art film koji kroz
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problem narkomanije oslikava tranziciju u
nehumanim društvenim okolnostima.
Organizatori kažu da im je upravo želja da
kroz ovakve projekcije promovišu nekomercijalne filmove.
„Cilj organizacije je da se da prostor mladim umetnicima. Za sada to radimo samo
sa ljudima iz sveta filma i nekomercijalnim
umetnicima i radićemo na promociji tih
dela“, navodi Srđa Vučo, takođe jedan od
osnivača „Platforme“.
U organizaciji "Platforma" kažu da će krajem godine organizovati i Internet filmski
festival, a bioskop bi trebalo da dobije i virtuelni galerijski prostor u kom će biti izložena
dela mladih umetnika.

film i OCD
FILMSKI FESTIVAL
SLOBODNA ZONA 05
Filmski festival SLOBODNA ZONA održan
je od 6. do 11. novembra, po prvi put u dve
beogradske sale - Dvorani Kulturnog centra
Beograda i Bioskopu Balkan. Ovogodišnji
prihod od ulaznica, čija je pojednačna cena
bila 200 dinara, namenjen je akciji Hrana za
sve.
Festival je svečano otvorila glumica Mirjana Karanović, prošlogodišnja dobitnica
nagrade “Osvajanje slobode”. Istakla da je
srećna što postoji festival koji se zove Slobodna zona i što tu ima dosta ljudi, jer je sloboda ona vrednost koja je njoj i kao čoveku i
kao umetniku neophodna.
Festival je počeo prikazivanjem filma Kako
se kuvala istorija slovačkog autora Petera
Kerekeša, a publika je u delu filma mogla
da sazna iz prve ruke kako se kuvalo za Tita
i kako je kuhinja visokih političkih krugova
nagoveštavala raspad Jugoslavije.
Povodom obeležavanja 20 godina od pada
Berlinskog zida, prikazan je film Zečevi Berlina Barteka Konopke, opravdano nominovanog za Oskara u kategoriji dokumentarnog
filma.
Tokom šest festivalskih dana publici je
predstavljen presek najhrabrijih i najuspešnijih angažovanih igranih i dokumentarnih
filmova koji, nakon što su na vodećim svetskim festivalima osvojili nagrade i srca publike, stižu i u Beograd.
Između ostalih, tu su filmovi: Jedno selo
– jedan čovek, najbolji strani film festivala Hot Docs, Devojka sa iskustvom Stivena
Soderberga; Život uživo, dvodtruke pobednice Sandensa Ondi Timoner; Zaliv, dobitnik
nagrade publike na 17 festivala širom sveta;
Sramota, sa Džonom Malkovičem.
SLOBODNA ZONA predstavila je i dva filma
iz regiona: Tri i Sretna zemlja hrvatskog reditelja Gorana Devića.
Za direktnu komunikaciju sa publikom,
SLOBODNA ZONA je u goste dovela 9 reditelja, producenata i glumaca.
Producentkinja Ana Vidra predstavila je
film Zečevi Berlina i obajsnila kako je tekao
četvorogodišnji proces rada na ovoj ’životinjskoj’ perspektivi priče o Berlinskom zidu.
Beogradska publika je pohvalila autorski
tim za ovu nesvakidašnju dokumentarnu
metaforu i za potpuno inovativan pristup
istorijskoj temi.
SLOBODNA ZONA JUNIOR

Kao i prethodnih godina, osim redovnih
projekcija, organizovane su i tri dodatne
projekcije za beogradske srednjoškolce. Za

KRAF

učenike je odabran Zaliv, priča o tome kako
se odabrana ekipa aktivista, filmskih stvaralaca i ronilaca zaputila na tajnu misiju da
prodru u skriveni zaliv u Japanu, otkrivajući
mračnu i smrtonosnu tajnu. Tu su i filmovi
Somers Town, o dva tinejdžera, pridošlicama
u London i film Rusija 88, dokudrama zasnovana na istinitim događajima.
Film “Rusija 88” o rastućoj pretnji neonacizma u Rusiji, prikazan je na dan borbe protiv
fašizma, praćen panelom „Ima li neonacizma u Srbiji?“. Na tribini o javnom delovanju
ekstremističkih grupa u Srbiji, koje postaje
sve intenzivnije poslednjih godina, učestvovali su: novinarka Ildi Ivanji, koja je kao dete
preživilela Holokaust, istoričar Predrag Marković i Miljenko Dereta, izvršni direktor Građanskih inicijativa, a razgovor je moderirala
Danica Vučenić, autorka ‘Kažiprsta’.
Učesnici su se složili da, kao i u Rusiji, i u
Srbiji očigledna je instrumentalizacija agresije i nezadovoljstva mladih ljudi, ali i debatovali o tome mogu li se njihova delovanja
nazvati fašističkim.
Nagrade
Peto izdanje festivala “Slobodna zona”,
pratilo je više od 8.000 gledalaca, a nagradu publike osvojio je “Zaliv” reditelja Luija
Psihojosa. Dugometražni dokumentarac na
ekološku temu glasovima publike odabran
je za televizijsko prikazivanje u Srbiji.
Po glasanju posetilaca “Slobodne zone”
slede filmovi - “Mladi u srcu”, autora Stivena
Vokera i Sali Džordž, “Birokrate popravljaju
svet” Endija Bičlbauma i Majka Bonana, “Kleveta” Joava Šamira i “Burma VJ: Izveštavanje
iz zatvorene zemlje” Andersa Ostergarda.
Novina je da se od ove godine dodeljuje i
nagrada za publiku - autor najboljeg kratkog
prikaza filma sa “Slobodne zone” dobiće laptop. Svečana dodela nagrade predvidjena je
za 10. decembar, kada se nastavlja mesečni
program “Slobodne zone” u Kulturnom centru Reks.
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Proslavljeni reditelj Želimir Žilnik, projekcijom svog novog filma «Stara škola kapitalizma», 31. oktobra, u Knjaževsko-srpskom
Teatru u Kragujevcu, zatvorio je ovogodišnji KRAF (Kragujevačka Revija Antiratnog i
Angažovanog Filma).
Ovo je treće izdanje kragujevačke filmske
manifestacije, a KRAF je nastao u želji da se
tradicionalna mirovna poruka Kragujevačkog
Oktobra iskomunicira putem novih medija,
ali i da se promovišu evropske vrednosti i
oformi autothoni filmski festival.
Za 10 dana prikazano je 20 dugometražnih filmova (od toga - 13 dokumentarnih, 6
igranih i 1 animirani), kao i 2 filma “kratkog
metra”, autora iz evropskih zemalja, Amerike, Bliskog Istoka, regiona bivše jugoslavije i
Srbije, koji su učestvovali i dobijali priznanja
na festivalima u zemlji i inostranstvu, uglavnom u novije vreme (“Valcer sa Baširom”
Arija Folmana, “Beogradski fantom” Jovana
Todorovića, “Maradona od Kusturice”, “Doba
glupih” Franny Armstrong, “Šaban” Miloša
Stojanovića, “Vrela krv” Marka Mamuzića..).
Treći KRAF obezbedio je Kragujevčanima i
dve nacionalne premijere (“Dijagnoza SBH”
Enesa Zlatara i “Vlada” Rudija Urana) i veliki
broj ovogodišnjih filmskih promocija.
Održane su i tri debate na aktuelne teme
koje korespondiraju sa prikazanim filmovima
(mirovni pokreti, tolerancija, ekologija), kao i
tri razgovora publike i filmskih autora.
Projekcije su organizovane na lokacijama
tri kragujevačke institucije kulture: u Spomen
Muzeju 21. oktobar, Knjaževsko-srpskom teatru i Domu Omladine.
Nakon zvaničnog završetka programa,
KRAF je ugostitio i ciklus Gete Instituta «S obe
strane zida» sa filmovima tematski vezanim
za povod - dve decenije od pada Berlinskog
Zida.
I ove godine, ulaz na sve projekcije bio je
besplatan.
Informacije o festivalu dostupne su putem
sajta www.millennium.org.rs.
Organizator KRAF-a je NVO MillenniuM iz
Kragujevca, uz podršku Grada Kragujevca,
Ministarstva kulture Republike Srbije, brojnih
donatora i medija.

događaji
LICE LJUDSKIH PRAVA
23 – 30. novembar 2009, Hol Izvršnog veća
AP Vojvodine (Bulevar Mihajla Pupina 16),
Novi Sad
Izložba "Lice ljudskih prava" svečano je
otvorena u ponedeljak, 23. novembra u Izvršnom veću AP Vojvodine. Ova izložba biće
otvorena je od 23. do 30. novembra. Realizuje
je Festival o ljudskim pravima - VIVISECTfest
pod pokroviteljstvom Izvršnog veća APV, a
u saradnji sa Pokrajinskim ombudsmanom,
Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, i Pokrajinskim
sekretarijatom za kulturu.
Izložba "Lice ljudskih prava", autora Larsa
Mullera, na jedinstven način predstavlja
Opštu deklaraciju Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima. Fotografije su spojene u formi
triptiha, od kojih svaki predstavlja jedno
ljudsko pravo. Izbor i sadržaj fotografija svedočanstvo su o univerzalnosti i nedeljivosti
ljudskih prava.
Kroz fotografije agencije Magnum iz Pariza, prikazane su scene kršenja ljudskih prava i
sloboda, ali takođe i trenuci dostojanstvenog
i mirnog života, na koje svako biće ima pravo.
Do sada je izložba gostovala u preko 50 gradova u svetu, a Novi Sad je prvi i jedini grad u
Srbiji u kojem će biti postavljena Lica ljudskih
prava. Istovremeno, prvi put je postavka izložena u okviru jedne državne institucije. Poseta Novom Sadu predstavlja završetak petogodišnjeg putovanja ove izložbe po svetu.
Izložba u Novom Sadu predstavlja deo
aktivnosti kojima Izvršno veće AP Vojvodine,
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje
i ravnopravnost polova i Pokrajinski ombudsman tokom novembra 2009. obeležavaju
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad
ženama.
Istovremeno, nevladina organizacija "Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa"
postavkom „Lice ljudskih prava“ obeležava
pet godina rada Festivala o ljudskim pravima – VIVISECTfest.
Više na:
www.vivisectfest.org
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Izložba ID: Ideologija dizajna
KUSTOSI I PRODUKCIJA IZLOŽBE: CENTAR ZA NOVE MEDIJE_KUDA.ORG, NOVI SAD
23. OKTOBAR – 23. NOVEMBAR, 2009.
MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI VOJVODINE, DUNAVSKA 37, NOVI SAD

Predmet istraživanja i izložbe Ideologija
dizajna su teorije i prakse (industrijskog
i grafičkog) dizajna nastale u gotovo pola
veka postojanja socijalističke Jugoslavije,
te njihov širi društveni i ideološki kontekst.
Na koji način su prakse dizajna percipirane
danas i na koji način je moguće pratiti njihov
krucijalni razvoj poslednjih decenija XX veka,
te njihove veze sa umetničkim praksama i
kritičkim diskursima? Planiranje za masovnu
proizvodnju, grafički dizajn, industrijsko oblikovanje, dizajn okoline, advertising, dizajn
enterijera, modni dizajn, itd. su samo neke
od determinanti ove kompleksne discipline kulture. Bilo da se istražuje njegov razvoj
u socijalističkom ili kapitalističkom društvenom uređenju, dizajn se uvek nalazi u uskoj
i dinamičnoj vezi sa ekonomskim i proizvodnim osnovama društva, gradeći različite i/ili
specifične odnose čoveka prema materijalnoj kulturi.
Dizajn predstavlja pregnantnu i visokointerdisciplinarnu oblast koja u sebe uključuje domete iz kulture, nauke, arhitekture,
tehnologije i umetničke prakse, a samim
tim predstavlja plodno tle za sociološkofilozofske rasprave o tehnologiji i tržištu, o
društvenoj i političko-ekonomskoj dinamici
i procesu rada. Poseban akcenat projekta
postavljen je na diskusije i prakse vođene
u vreme socijalističke Jugoslavije koje su
pokušavale da definišu: ulogu dizajna u
(ne)-tržišnoj socijalističkoj ekonomiji, njegov funkcionalizam i uslovljenost tržištem
ili pak društvenu angažovanost, te ulogu
dizajna u oblikovanju novog odnosa
čoveka prema materijalnim stvarima,
novog načina života u težnji ka uspostavljanju besklasne ljudske zajednice.
Razvijajući progresivne, kritičke i kontradiktorne prozicije, dizajn je istovremeno predstavljao simbol posleratne
obnove zemlje pod okriljem procesa
industrijalizacije i oslobođenje čoveka od materijalne oskudice, ali kroz
naredne decenije sve je više igrao
jednu od glavnih uloga u izgradnji
socijalističkog tržišnog društva.
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Istraživanje, izložba i publikacije Ideologija dizajna se bave
kontekstualizacijom kontradiktornih procesa kojim su se različite ideologije prelamale kroz teoriju i prakse dizajna i paralelno,
način na koji su različite ideologije dizajna i vizuelnih identiteta
kreirane u prvom posleratnom
periodu formiranja Jugoslavije,
zatim tokom burnih 1960-ih i
1970-ih godina, do samog prestanka postojanja ove zajednice. Takođe, ovim projektom se
preispituje mogućnost kreiranja
odnosa između kritičkih istorijskih praksi
dizajna i savremenog dizajna, koji sve više
potpada u isključivo komercijalni aspekt kreativnih industrija, koje prelomljene kroz ideološku prizmu neoliberalnog kapitalizma
održavaju eksploatatorski odnos prema kreativnosti i kreativcima. U tom smislu nameće
se pitanje: Da li je danas moguće posmatrati
i praktikovati prakse dizajna van dominantnih funkcionalističkih principa i tržišnog
diktata proizvodnje i potrošnje, te razvijati
njihovu angažovanu dimenziju u kreiranju
čovečnijih društvenih odnosa, odnosno, da
li je moguće u doba „tranzicije“ sprovesti
politizaciju praksi dizajna?
Sve o izložbi i autorima dostupno na:
http://kuda.org/
ID: Ideologija dizajna je integralni deo
dugoročnog istraživačkog projekta pod
nazivom Umetnost uvek ima posledice, u
okviru kojeg sarađuju 4 organizacije: Što,
kako i za koga/WHW iz Hrvatske, tranzit.
hu iz Mađarske, Muzej Sztuki iz Poljske
i Centar_kuda.org iz Srbije. Projekat je
posvećen kreiranju i distribuiranju novih
saznanja i znanja o paradigmatskim društveno angažovanim praksama umetnosti i
dizajna u regionu i u Istočnoj Evropi, uključujući njihov odnos prema širem evropskom
kontekstu tokom prošlosti i danas. Takođe,
izložba je deo projekta Individualne utopije
sada i nekada koji se realizuje u saradnji sa
SCCA/pro.ba iz Bosne i Hercegovine i T.I.C.A.
iz Albanije.

