
         

Министарствп рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике 
пптпредседник Владе и министар рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике 
Јпван Кркпбабић 
 

Предмет: Иницијатива за усппстављаое Фпнда за спцијалнп укључиваое 

Ппщтпвани, 

Обраћамп вам се у име вище пд 600 прганизација грађанскпг друщтва кпје су пкупљене у 

мреже: Кпнтакт прганизације цивилнпг друщтва, Мрежа прптив сирпмащтва – Србија,  Мрежa 

прганизација за децу Србије – МОДС, Мреже Женa – Сирпмащтвп – Развпј, са иницијативпм да 

се ппдржи идеја п усппстављаоу ппсебнпг Фпнда за спцијалнп укљушиваое. 

Бпрба прптив сирпмащтва и спцијалне искљушенпсти треба да буде један пд припритета 

државне пплитике, имајући у виду све израженије разлике и неједнакпсти у друщтву, те све 

тежи пплпжај најугрпженијих група у Републици Србији. Укпликп тежимп стабилнпм развпју 

друщтва, неппхпднп је усппстављаое спцијалне кпхезије, а за тп су нам пптребни сви 

распплпживи ресурси. Тренутна издвајаоа за најсирпмащније грађане нису дпвпљна, а у време 

екпнпмске кризе, кпја највище и ппгађа најсирпмащније, издвајаоа из бучета не смеју да се 

смаоују. Дпдатнп, збпг недпвпљне ппвезанпсти и сарадое свих актера не пстварује се пуни 

ефекат и искприщћенпст ппстпјећих средстава. 

Ппушени искуствима држава у регипну кпје су прпщле слишан прпцес, неппхпднп је усппставити 

механизам кпји ће пмпгућити да се у већпј мери кпристе ппстпјећи прпграми финансијске 

ппдрщке у прпцесу еврппских интеграција, кап щтп су средства из претприступних фпндпва. У 

тпм слушају бисмп, кап држава, мпгли да рашунамп на ппвећаое средстава за прпграме 

спцијалнпг укључиваоа намеоених унапређеоу услуга у заједници и псигураое 

искприщћенпсти средстава из еврппских фпндпва, ппсебнп у светлу увпђеоа 

децентрализпванпг система управљаоа претприступним фпндпвима ЕУ. Онп щтп је вепма 

знашајнп јесте да бисмп, у време кризе, пстварили већу ппдршку спцијалнп искљушеним 

групама, уместп смаоеоа прпграма и услуга кпји су намеоени најугрпженијим групама.  

Збпг наведених разлпга, пптребнп је усппставити механизам кпји ће пмпгућити ефикасну 

кппрдинацију прпјеката и активнпсти усмерених ка циљевима спцијалнпг укљушиваоа 

маргинализпваних друщтвених група. Ошекивани резултат би бип раципналније и делптвпрније 

кприщћеое финансијских средстава и пствариваое синергијскпг делпваоа. Такпђе је важнп да 

се средства намеоена прпјектима спцијалнпг укљушиваоа ушине дпступнијим прганизацијама 

грађанскпг друщтва и грађанским иницијативама, те такп пмпгући оихпвп пптпуније 

укљушиваое у пве прпцесе, ппд услпвима кпји ће резултирати квалитетпм, транспарентнпщћу и 

друщтвеним развпјем.  

Сматрамп да би такав механизам мпгап да представља Фпнд за спцијалнп укључиваое кпји би 

ппстпјећа средства у бучету за развпј прпграма и услуга за разлишите спцијалне групе кпристип 

на ефикаснији и делптвпрнији нашин. У истп време, Фпнд за спцијалнп укљушиваое би 

пмпгућип већу апспрпцију еврппских претприступних фпндпва. Такпђе, тп је механизам кпји ће 



пмпгућити у пунпј мери укљушиваое прганизација грађанскпг друщтва у реализацију и 

спрпвпђеое прпграма и услуга за разлишите спцијалне групе кпје представљају, уз пдгпварајући 

мпнитпринг и праћеое резултата.  

Усппстављаоем таквпг механизма Република Србија би ппслала јасан сигнал свпјим грађанима 

и Еврппскпј унији да се пзбиљнп ппсвећује рещаваоу прпблема сирпмащтва, спцијалне 

искљушенпсти, дискриминације и нетплеранције, уз усппстављаое транспарентних прпцедура у 

трпщеоу бучетских средстава и да ће имати пдгпвпрне институције кпје ће имати капацитете 

да апспрбују средства из еврппских фпндпва кпји ће бити дпступни нащпј држави.  

Имајући у виду дпсадащое залагаое Министарства рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике 

и других респрних министарстава за ствараое спцијалне кпхезије, смаоеое спцијалне 

искљушенпсти, дискриминације и нетплеранције, за веће укљушиваое прганизација грађанскпг 

друщтва и усппстављаое критеријума за транспарентнп трпщеое бучетских средстава, 

верујемп да ћете преппзнати знашај усппстављаоа Фпнда за спцијалнп укљушиваое и ппдржати 

увпђеое пвпг механизма. 

 

Кпнтакт прганизације цивилнпг друштва (КОЦД): 

Снага пријатељства – Amity, Надежда Сатарић, 011/ 2-140- 554  

Аутпнпмни женски центар, Слпбпданка Мацанпвић, 011/ 2-687-190 

Друщтвп за развпј деце и младих – Отвпрени клуб, Олгица Бајић, 018/523-422 

Група 484, Владимир Петрпнијевић, 011/ 26-60-972 

Центар за сампстални живпт пспба са инвалидитетпм Србије, Гпрдана Рајкпв, 011/3675318 

Рпмски инфпрмативни центар, Рпзалија Илић, 034/ 349-587 

Грађанске иницијативе, Дубравка Велат,  011/ 32-84-179 

 

Мрежа Жене-Сирпмаштвп-Развпј, Слпбпданка Мацанпвић, 011/ 2-687-190 
Мрежa прганизација за децу Србије – МОДС, Саща Стефанпвић, 018/ 599-111 

Мрежа прптив сирпмаштва – Србија, Слпбпдан Цвејић, 011/ 412- 12- 57 

 

 

Дпстављенп: 

 

 Сузана Грубјещић, пптпредседница за еврппске интеграције Владе Републике Србије 

 Млађан Динкић, министар финансија и привреде 

 Бранкица Јанкпвић, државна секретарка, Министарствп рада, заппщљаваоа и 

спцијалне пплитике 

 Жаркп Шундерић, меначер Тима за спцијалнп укљушиваое и смаоеое сирпмащтва при 

Кабинету пптпредседнице за еврппске интеграције Владе Републике Србије  

 Ивана Ћиркпвић, директпрка Канцеларије за сарадоу са цивилним друщтвпм 

 Огоен Мирић, заменик директпра Канцеларије за еврппске интеграције 

 Мартин Керн, щеф Сектпра пперација, Делегација Еврппске уније у Републици Србији 


