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EU PRACTICES AND MODELS FOR PARTICIPATION IN DECISION MAKING
PROCESSES ON LOCAL LEVEL

EU PRAKSE I MODELI UČEŠDA U DONOŠENJU ODLUKA NA LOKALNOM NIVOU

ЕВРППЕЙСКИ ПРАКТИКИ И МПДЕЛИ НА УЧАСТИЕ ПРИ ВЪЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
НА МЕСТНП НИВП
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СТАРТ / START
Пва публикација је израѐена у склппу прпјекта „Активни граѐани заједнп“ и
има за циљ да пмпгуёи уппредну анализу дпбрих пракси, мпдела и закпнскпг
пквира за ушещёе прганизација цивилнпг друщтва у прпцесима дпнпщеоа
пдлука и креираоу лпкалних пплитика. Ппред Бугарске и Србије, кап пример
су узете и Хрватска, Маѐарска и Нпрвещка. Публикацију су заједнишки
приредили Пиргпс и БЦНЛ. Вище инфпрмација мпжете наёи на
www.acteurocouncil.net
Удружеое ПИРГПС
Удружеое ПИРГПС је прпфесипнална невладина, непрпфитна, непплитишка
прганизација са седищтем у Пирпту, регистрпвана 1998. гпдине. Пиргпс вище
пд 15 гпдина успещнп ради на прпмпвисаоу демпкратских принципа, развпју
граѐанскпг друщтва и ппдизаоу нивпа свести граѐана п демпкратији,
еврппским интеграцијама, вреднпстима птвпренпг граѐанскпг друщтва, итд.
Пиргпс свпј рад пстварује крпз сарадоу са дпнатприма, лпкалним и
регипналним властима, институцијама, бизнис сектпрпм и другим
прганизацијама из земље и света.
Мисија ПИРГПСА
Удружеое ПИРГПС стимулище и ппдржава директнп граѐанскп ушещёе на
лпкалнпм и регипналнпм нивпу крпз имплементацију прпјеката и
иницијатива у партнерству са заједницпм, прганизацијама и институцијама.
Визија ПИРГПСА
Удружеое ПИРГПС Србију види кап демпкратску, еврппски пријентисану
државу активну у рещаваоу прпблема и спремну да унапреди свпје
пкружеое.
ПИРГПС свпје циљеве пстварује крпз
•
дијалпг
•
тренинг
•
ппдрщку
•
инфпрмисаое
•
прпмпцију пдрживпг развпја
Былгарският центыр за нестппанскп правп (БЦНП)
Былгарският центыр за нестппанскп правп (БЦНП) е сыздаден през
юли 2001 г. и е вписан в Централния регистыр кым Министерствптп на
правпсыдиетп на Република Былгария катп фпндация в пбъествена пплза.
Мисията на БЦНП е да пказва ппдкрепа при израбптване и прилагане на
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закпни и пплитики с цел развитие на гражданскптп пбъествп, гражданскптп
ушастие и дпбрптп управление в Былгария.БЦНП следва мисията си,
вярвайки, ше развитиетп на правната рамка на нестппанските прганизации е
пснпвен механизым за сыздаване на независимп и прпсперираъп
гражданскп пбъествп.
БЦНП рабпти в тяснп сытруднишествп с Междунарпдния центыр за
нестппанскп правп (ICNL), базиранп на сппразумение за партньпрствп.
Прганизацията ни има дпстып дп бпгатия дпкументален архив на ICNL, кыдетп
се сыхранява инфпрмация за наципналните закпнпдателства и изследвания
за нестппански прганизации за ппвеше пт 115 страни в света.
БЦНП е ушредител и рабпти в партньпрствп с Еврппейския центыр за
нестппанскп правп (ECNL) сыс седалиъе в Будапеъа.
Ние рабптим с виспкпквалифицирани кпнсултанти и ппддыржаме
кпнтакти с експерти пт всишки сфери, птнасяъи се дп развитиетп на ЮЛНЦ.
Прпјекат „Активни граѐани заједнп“
Главни циљ прпјекта „Активни граѐани заједнп“ је унапреѐеое регипналне
теритпријалне кпхезије, ппдрщка пдрживпм развпју и прпмпција лпкалних
ресурса.
Специфишни циљеви прпјекта су:
- прпмпција активнпг ушещёа граѐанскпг друщтва у прпцесима дпнпщеоа
пдлука на лпкалнпм нивпу у Србији И Бугарскпј
- размена знаоа и дпбрих ЕУ пракси у пбласти сарадое прганизација
цивилнпг друщтва са лпкалним властима, и прпмпција ЕУ стандарда ушещёа
граѐанскпг друщтва у прпцесима дпнпщеоа пдлука на лпкалнпм нивпу
- ппдрщка усппстављаоу ефективних и пдрживих мпдела интеракције
измеѐу НВП и лпкалних власти у Пирпту и Спфији
- размена искустава и идеја за унапреѐеое правнпг пквира за партнерствп
измеѐу удружеоа и лпкалних власти
Стратегија прпјекта има 4 фазе:
Упптреба знаоа, инфпрмација и ппстпјеёе дпкументације из пбласти
правне регулативе и ангажпваое експетара какп би се прикупили релевантни
дпкументи и пмпгуёила ппдела дпбрих ЕУ пракси
Студијска путпваоа за представнике НВП, лпкалних власти и других
кљушних актера из пбласти меѐусектпрске сарадое.
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Накпн прикупљених инфпрмација и студија у треёпј фази ёе српски и
бугарски експерти припремити мпдел за срадоу измеѐу НВП и лпкалних
власти.
Четврта фаза је щиреое инфпрмација и представљаое успещних
мпдела ппщтинама и прганизацијама у Србији. Крпз кампаоу јашаоа свести
щирпк круг граѐана ёе бити мптивисан да се активније укљуши у прпцесе
дпнпщеоа пдлука на лпкалнпм нивпу
Прпјекат Активни граѐани заједнп БГ-РС Нп. 2007ЦБ16ИПП006-2011-2-103.
Прпјекат кп-финансира ЕУ крпз ИПА ЦБЦ прекпгранишни прпграм Бугарска –
Србија. Прпјекат реализују Удружеое Пиргпс (Србија) и БЦНЛ (Бугарска).
Прпект „Активнп гражданствп заеднп“
Пбъата цел на прпект „Активнп гражданствп заеднп“ е укрепванетп на
теритприалната взаимпсвырзанпст в регипна, ппдпбряванетп на устпйшивптп
развитие и ппвищаванетп на капацитета за изпплзване на местни ресурси.
Специфишните цели на прпекта са:
Да пппуляризира ушастиетп на активните НПП в прпцесите на
взимане на рещения на местнп нивп в Былгария и Сырбия
Да сппдели дпбри еврппейски практики за взаимпдействиетп между
НПП и местни власти и да пппуляризира стандартите на ЕС в сферата
на ушастие на НПП в прпцесите на взимане на рещения на местнп
нивп.
Да ускпри изгражданетп на устпйшиви и ефективни мпдели на
взаимпдействие между НПП и местните власти в пбъините Спфия и
Пирпт, вклюшителнп и такива за ефективнптп им ушастие в прпцеса
на вземане на рещения
Да псыъестви пбмен на ппит и идеи за ппдпбряване на нпрмативнп
регламентираните вызмпжнпсти за партньпрствп между НПП и
местните власти в пбъините Спфия и Пирпт.
Стратегията за изпылнение на прпекта вклюшва 4 етапа:
Етап 1 вклюшва изпплзванетп на ппзнаниетп, инфпрмаципнните ресурси
и сыъествуваъите дпкументи на былгарските и срыбските експерти,
сыбиранетп на цялата свырзана дпкументация, нпрмативни актпве и
регулации пп темата, изпплзванетп на дпбрите еврппейски практики и
изгражданетп на пбмен на инфпрмацията
Ппсеъения за пбмяна на ппит на представители на НПП, местни власти и
други заинтереспвани страни са в рамките на етап 2.
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След приклюшване на сыбиранетп на инфпрмация, наблюдениетп и
пбмяната на ппит етап 3 вклюшва разрабптванетп пт былгарски и срыбски
експерти на мпдел за взаимпдействие между НПП и местни власти.
Ппследният етап 4 предвижда разпрпстранениетп на разрабптения
мпдел сред срыбски НПП и гражданите на регипна на град Пирпт. Чрез
щирпка кампания за пппуляризиране инфпрмацията ъе дпстигне дп
гпляма група хпра, кпитп ъе имат пп-гпляма мптивация да вземат
ушастие в прпцесите за взимане на рещения на местнп нивп.
Прпект „Активнп гражданствп заеднп“ (ACT) се изпылнява пп дпгпвпр No.
2007CB16IPO006-2011-2-103 и е сыфинансиран пт ЕС шрез Прпграмата за
трансгранишнп сытруднишествп пп ИПП Былгария-Сырбия. Прпектыт се
изпылнява пт Аспциация „ПИРГПС“ (Сырбия) и БЦНП (Былгария).

Project "Active Citizenship Together"
The overall objective of the project "Active Citizenship Together" is to strengthen
the territorial cohesion in the region, to enhance the sustainable development
and improve the capacity to use the local resources.
The specific objectives of the project are:
- to promote active NGO participation in the decision-making process at local level
in Bulgaria and Serbia;
- to share knowledge on good EU practices for interaction between NGOs and
local authorities and to promote EU standards in the area of NGO participation in
decision-making process at local level;
- to foster the establishment of effective and sustainable models for interaction
between NGOs and local authorities in both municipalities Sofia and Pirot District,
including for effective participation of NGOs in decision-making;
- to exchange experience and ideas for improving the legal possibilities for
partnership between NGOs and local authorities in both municipalities Sofia and
Pirot District;
The project strategy includes 4 stages:
To use the knowledge, informational resources and existing documents
of Bulgarian and Serbian experts, to gather all relevant documents,
regulations and acts on the topic, to use EU good practices and enable
sharing among.
Study visits for representatives of NGOs, local authorities and other
stakeholders’ practical oriented research. After having the information
and the observation the third stage consists of working out of a MODEL
for interaction between NGOs and local authorities by Serbian and
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Bulgarian experts. The last phase is dissemination of the model among
Serbian NGOs and citizens in the Pirot region. Through broad awareness
campaign the information will reach large group of people who will be
motivated in the future to take part in decision making process on local
level.
Project ACT - Active Citizenship Together BG-RS No. 2007CB16IPO006-2011-2-103.
The project is co-funded by EU through the Bulgaria – Serbia IPA CBC Programme.
This project is realized by PIRGOS Association – Serbia and BCNL – Bulgaria

СРБИЈА
СРБИЈА
Ушещёе прганизација граѐанскпг друщтва
у прпцесу дпнпщеоу пдлука
Увпд
Ушещёе граѐана у прпцесу креираоа јавних пплитика и надзпру над оихпвим
спрпвпѐеоем једна је пд пснпвних карактеристика савремених демпкратских
друщтава. Мпдерне еврппске демпкратије, какп је тп предвиѐенп шланпм 10.
Лисабпнскпг угпвпра, темеље се на нашелима представнишке и
партиципативне демпкратије. Партиципативна демпкратија пмпгуёава
граѐанима да неппсреднп, кап ппјединци, или крпз делпваое удружеоа и
других прганизација граѐанскпг (цивилнпг) друщтва, кпнтинуиранп, а не самп
у време избпра, ушествују у друщтвенп-пплитишкпм живпту. Кљушну улпгу у
пствариваоу нашела партиципативне демпкратије имају управп прганизације
граѐанскпг друщтва.
Ширпк спектар пбласти у кпјима делују прганизације граѐанскпг
друщтва (развпј демпкратије, защтита људских права, бпрба прптив
кпрупције, еврппске интеграције, пбразпваое, защтита живптне средине,
спцијална пплитика итд.) пмпгуёава граѐанима да успещније артикулищу и
загпварају разлишите легитимне интересе и вреднпсти према разлишитим
институцијама.
Са друге стране, сарадоа државе и прганизација граѐанскпг друщтва
ппстала је саставни деп пплитишких критеријума за пунпправнп шланствп у
Еврппскпј унији за земље Западнпг Балкана. У Кпмуникацији п дијалпгу са
цивилним друщтвпм Еврппске кпмисије пд 29. јуна 2005. гпдине истише се да
„свакп будуёе прпщиреое Еврппске уније треба да буде ппдржанп снажним,
дубпким и пдрживим дијалпгпм са цивилним друщтвпм...“, дпк се у
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кварталним извещтајима Еврппске кпмисије п напретку земаља кандидата
редпвнп анализира и стаое у невладинпм сектпру.
Делпваое прганизација граѐанскпг друщтва неппсреднп је ппвезанп
са слпбпдпм удруживаоа. Разлишити меѐунарпдни дпкументи, кпје је
Република Србија ратификпвала и кпји су ппстали саставни деп нащег
правнпг ппретка, кап щтп су Меѐунарпдни пакт п граѐанским и пплитишким
правима Уједиоених нација и Еврппска кпнвенција п защтити људских права
и пснпвних слпбпда Савета Еврппе, гарантују слпбпду удруживаоа.
Република Србија дефинисана је шланпм 1. Устaва кап држава заснпвана на
владавини права и спцијалнпј правди, нашелима граѐанске демпкратије,
људским и маоинским правима и слпбпдама и припаднпсти еврппским
принципима и вреднпстима (Устав Републике Србије, „Службени гласник РС”,
брпј 98/06). Чланпм 55. Устава гарантпвана је слпбпда удруживаоа и
псниваоа удружеоa.
Кп све шини граѐанскп друщтвп
Кпнцепт граѐанскпг друщтва је знатнп щири, свепбухватнији пд самих
прганизација граѐанскпг друщтва. Управп затп свака расправа п граѐанскпм
друщтву изазива брпјне недпумице пкп пбима и улпге разлишитих шинилаца (на
пример медија, пплитишких прганизација, нефпрмалних група, привредних
субјеката), те ёемп се у пвпм тексту усредсредити искљушивп на прганизације
кпје шине такпзвани „невладин сектпр”. Битнп сужавајуёи прпстпр граѐанскпг
друщтва ппјмпм „невладине прганизације”, кпји и сам мпже бити недпвпљнп
јасан, ипак са знатнп веёпм извеснпщёу мпжемп да пдредимп кп све спада (а кп
не) у прганизације граѐанскпг друщтва.
Ту су, пре свега, удружеоа (дп скпрп ппзната кап удружеоа граѐана), затим
фпндације и задужбине, прпфесипнална удружеоа, синдикати, уније
ппслпдаваца, верске прганизације, културнп-уметнишке, сппртске и све друге
прганизације у кпје се граѐани ушлаоују – пстварујуёи свпје прирпднп, а касније
и Уставпм зајемшенп, правп на удруживаое.
Закпн п удружеоима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011) их исправнп
дефинище кап „дпбрпвпљне и невладине недпбитне прганизације заснпване на
слпбпди удруживаоа вище физишких или правних лица, пснпване ради
пствариваоа и унапреѐеоа пдреѐенпг заједнишкпг или ппщтег циља и интереса,
кпји нису забраоени Уставпм или закпнпм”.
Иакп се прганизације граѐанскпг друщтва меѐуспбнп битнп разликују, имају
некпликп пснпвних заједнишких пспбина кпје нам пмпгуёавају да их – кап јаснп
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прганизпван деп – издвпјимп пд шестп безпбалнпг мпра граѐанскпг друщтва.
Набрпјаёемп самп неке: регистрација и дефинисана управљашка структура,
дпбрпвпљнпст уласка и изласка шланпва из прганизације, аутпнпмија у раду,
непрпфитнпст (упркпс шиоеници да имају правп да наплаёују свпје услуге,
средства такп прикупљена кап и евентуална дпбит се пбавезнп кпристи за
пствареое циљева, а не за ппделу меѐу пснивашима, щтп је слушај у
привреднпм друщтву).
Једна пд најбитнијих је и шиоеница да прганизације граѐанскпг друщтва немају у
свпјим рукама билп какву власт и пплуге мпёи кпје из власти, у демпкратскпм
друщтву, прпизилазе. Птуда и термин „невладина прганизација” кап буквалан
превпд америшкпг термина non-governmental organization, при шему government
има знатнп щире знашеое и ппдразумева власт, мпгуёнпст да се управља
пплитишкпм заједницпм, „јавни сектпр”, а не самп Владу кпја се састпји пд
министара и кпја је прган изврщне власти, щтп је најшещёе наще разумеваое тпг
ппјма. Управп аргумент да прганизације пбезбеѐују кпнтинуитет и пдрживпст,
да је са оима мпгуёа дугпрпшна сарадоа, партнерствп и заједнишки прпјекти,
пресудип је да прганизације граѐанскпг друщтва (а не апстрактнп граѐанскп
друщтвп или граѐани-ппјединци) уѐу у припритете великих и искусних
прганизација кпје се баве питаоима развпја (UNDP – Прпграм за развпј
Уједиоених нација, Светска банка, OECD итд).
Улпга и знашај прганизација граѐанскпг друщтва
Прганизације граѐанскпг друщтва у Србији ппследоих гпдина ппстају
легитиман и неизпставан деп јавнпг и пплитишкпг живпта. Захваљујуёи свпјим
ресурсима, а пре свега изграѐеним струшним капацитетима за ппједине
пбласти у кпјима делују, пне пмпгуёавају граѐанима да успещније
артикулищу и загпварају легитимне интересе какп према прганима власти
такп и према щирпј јавнпсти. Ппред тпга, прганизације граѐанскпг друщтва су
субјекти защтите и пствариваоа ппјединих права кап щтп су правп на здраву
живптну средину, правп на инфпрмације пд јавнпг знашаја, слпбпда гпвпра и
удруживаоа итд.
Прганизације граѐанскпг друщтва су кпнтрплпри рада власти, пднпснп
целпкупнпг јавнпг сектпра. Захваљујуёи делпваоу прганизација граѐанскпг
друщтва пткривене су и спрешене мнпге злпупптребе пд стране нпсилаца
јавних функција какп на наципналнпм такп и на лпкалнпм нивпу.
Кпристеёи свпје ресурсе и капацитете, прганизације граѐанскпг друщтва су у
мпгуёнпсти да брже, ефикасније и јефтиније ппстигну резултате и циљеве у
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мнпгим пбластима негп щтп тп мпгу државне институције кпје су шестп
спутане бирпкратијпм и недпстаткпм људских и материјалних ресурса.
Прганизације граѐанскпг друщтва заппщљавају људе разлишитих струшних
прпфила. Захваљујуёи прпграмима и прпјектима кпје ппкреёу, пве
прганизације пбезбеѐују сталнп, привременп и ппвременп заппщљаваое
знатнпг брпја људи, и тп претежнп виспкп струшнпг кадра. У тпку реализације
прпјеката, ангажпвани ппјединци шестп имају прилику за дпдатнп
усаврщаваое ппстпјеёих струшних кпмпетенција, кап и за развпј нпвих. На тај
нашин, пве прганизације представљају и генератпр развпја људских ресурса.
Према званишним ппдацима Агенције за привредне регистре за 2010. гпдину,
удружеоа су заппщљавала вище пд 4.500 људи у сталнпм раднпм пднпсу,
прекп 4.500 људи хпнпрарнп је ангажпванп, а сама удружеоа имала су пкп
150.000 вплпнтера и на стптине хиљада шланпва.
Граѐанскп друщтвп у Србији: статистишки ппдаци
Закљушнп са 1.2.2015. гпдине, у Регистар удружеоа уписанп је 24.557
удружеоа, у Регистар страних удружеоа уписанп је 49 представнищтава
страних удружеоа, дпк је у Регистар задужбина и фпндација уписанп 613
задужбина и фпндација (Извпр: Агенција за привредне регистре - АПР).
Веёина удружеоа делује у највеёим градпвима. Према ппдацима Агенције за
привредне регистре за 2012. гпдину, самп у некпликп централних ппщтина на
теритприји Бепграда (Стари град, Нпви Бепград, Савски венац, Палилула,
Впждпвац, Звездара, Земун) седищте има 5.658 удружеоа, у Нпвпм Саду
седищте има 1.886 удружеоа, а Нищу седищте има 436 удружеоа.
Према истим ппдацима, у удружеоима је билп заппсленп 13.281 лице, дпк је
у фпндацијама и задужбинама билп заппсленп 512 лица. Највеёи брпј
удружеоа нема сталнп заппслене (13.281), пднпснп има једнпг дп шетири
заппслена (1.687). Меѐутим, да би се прецизније прпценип екпнпмски знашај
прганизација цивилнпг друщтва, пве ппдатке требе ппсматрати у светлу
шиоенице да према прпценама из 2014. гпдине у пвим прганизацијама
делује пкп 150.000 вплпнтера.
На другпј страни, иакп пплпвина пд укупнпг брпја удружеоа делује без
пстварених прихпда или са гпдищоим прихпдима кпји не прелазе 100.000,00
динара, укупни прихпд удружеоа кпји су ппднели финансијски извещтај
Агенцији за привредне регистре (АПР) за 2012. гпдину изнпси
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21.807.969.000,00 динара и ппказују тренд раста у пднпсу на претхпдне
гпдине.
Према ппдацима АПР-а, закпнску мпгуёнпст да неппсреднп пбавља
привредну и друге делатнпсти кпјпм се стише дпбит, накпн уписа у Регистар
привредних субјеката, искпристилп је 5.929 удружеоа. Распплпживи ппдаци
указују на узлазни тренд у јашаоу транспарентнпсти у раду удружеоа. У 2010.
гпдини 10.706 удружеоа ппднелп је финансијски извещтај АПР-у, у 2011.
гпдини тај брпј је изнпсип 13.295, дпк је у 2012. гпдини 15.308 удружеоа
дпставилп свпје финансијске извещтаје.
Пкп 20% пд укупнпг брпја регистрпваних удружеоа, ташније 4.669 удружеоа,
ушлаоенп је у савезе и друге пблике аспцијација у земљи и инпстранству.
Нивпи ушещёа прганизација граѐанскпг друщтва
у прпцесу дпнпщеоа пдлука
Ппстпје шетири нивпа ушещёа прганизација граѐанскпг друщтва у прпцесу
дпнпщеоа пдлука. Тп су: инфпрмисаое, кпнсултације, дијалпг и партнерствп.
Инфпрмисаое представља најнижи нивп ушещёа, и пнп се пбишнп састпји пд
једнпсмернпг дпбијаоа инфпрмација пд стране државних институција, при
шему се не тражи нити пшекује узајамнп делпваое или укљушиваое
прганизација граѐанскпг друщтва. Приступ инфпрмацијама је пснпва за све
наредне кпраке укљушенпсти прганизација граѐанскпг друщтва у прпцес
дпнпщеоа пдлука
Кпнсултације су нещтп вищи нивп ушещёа и представљају пблик иницијативе
у кпјпј државне институције траже мищљеое прганизација граѐанскпг
друщтва п пдреѐенпј теми пплитике или развпја. Кпнсултације пбишнп
укљушују инфпрмисаое прганизација граѐанскпг друщтва пд стране
државних институција п текуёем развпју пплитике и тражеое кпментара,
ставпва и ппвратне инфпрмације. Иницијатива и теме пптишу пд државних
институција.
Следеёи и јпщ вищи нивп ушещёа представља дијалпг. Иницијатива за
дијалпг мпже пптеёи пд билп кпје стране и пн мпже бити или щирпк или
сараднишки. Ширпки дијалпг је двпсмерна кпмуникација изграѐена на
узајамним интересима и пптенцијалнп заједнишким циљевима да би се
пбезбедила редпвна размена ставпва. Пн се креёе у расппну пд птвпрених
јавних расправа дп специјализпваних састанака измеѐу прганизација
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граѐанскпг друщтва и државних институција. Дискусија пстаје щирпкпг
расппна и није изришитп везана за текуёи прпцес развпја пплитике.
Сараднишки дијалпг се изграѐује на заједнишким интересима за пдреѐени
развпј пплитике и пбишнп дпвпди дп заједнишке преппруке, стратегије или
закпна. Сараднишки дијалпг има веёу снагу пд щирпкпг дијалпга затп щтп се
састпји пд заједнишких, пбишнп шестих и редпвних састанака на кпјима се
развијају пснпвне стратегије пплитике и кпји шестп дпвпди дп дпгпвпрених
резултата. Дијалпг је вепма цеоен у свим кпрацима циклуса пплитишкпг
дпнпщеоа пдлука, али је битан за ппстављаое прпграма рада, израду нацрта
и префпрмулисаое.
Партнерствп је највищи пблик ушещёа и пнп ппдразумева заједнишку
пдгпвпрнпст на свакпм кпраку у пплитишкпм прпцесу дпнпщеоа пдлука, пд
ппстављаоа прпграма рада, израде нацрта дп спрпвпѐеоа иницијатива
пплитике. На пвпм нивпу, прганизације граѐанскпг друщтва и државне
институције састају се ради блиске сарадое, при шему су, прганизације
граѐанскпг друщтва и даље независне и имају правп да спрпвпде кампаое и
да делују без пбзира на партнерску ситуацију. Партнерствп мпже пбухватати
активнпсти кап щтп је делегираое пдреѐених задатака некпј прганизацији
граѐанскпг друщтва, на пример пружаое услуга, кап и партиципатпрни
фпруми и псниваое тела кпја дпнпсе заједнишке пдлуке, укљушујуёи и пна за
дпделу ресурса. Партнерствп се мпже заснпвати на свакпм кпраку
пплитишкпг прпцеса дпнпщеоа пдлука, а ппсебнп је релевантнп за
ппстављаое прпграма рада или кпрака кпји се спрпвпде приликпм
имплементације.
Институципнални пквир за сарадоу власти са прганизацијама
граѐанскпг друщтва
а) Републишки нивп
Уредбпм п Канцеларији за сарадоу са цивилним друщтвпм („Службени
гласник РС“ брпј 26/10) Влада Републике Србије је 2010. гпдине пснпвала
Канцеларију за сарадоу са цивилним друщтвпм. Псниваое Канцеларије
представља први институципнални кпрак у јашаоу сарадое и партнерства
власти са прганизацијама граѐанскпг друщтва.
Чланпм 2. Уредбе дефинисан је делпкруг рада Канцеларије. Канцеларија
пбавља струшне ппслпве за пптребе Владе кпји се пднпсе на стараое п
усклаѐенпм делпваоу пргана државне управе и ппдстицаое сарадое пргана
државне управе са прганизацијама цивилнпг друщтва. Ппред тпга,
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Канцеларија сараѐује с државним прганима, прганима аутпнпмних
ппкрајина, ппщтина, градпва и града Бепграда, кап и са прганизацијама
цивилнпг друщтва у изради релевантних дпкумената и прпписа и прпмпвище
ппслпве кпји су у вези са развпјем и сарадопм са цивилним друщтвпм.
Канцеларија пбавља и друге ппслпве из пбласти развпја цивилнпг друщтва и
сарадое са цивилним друщтвпм кпје јпј ппвери Влада.
Септембра 2014. гпдине Канцеларија је израдила Нацрт стратегије за
ствараое ппдстицајнпг пкружеоа за развпј цивилнпг друщтва у Републици
Србији за перипд пд 2014. дп 2018. гпдине. Циљ дпнпщеоа стратегије је
усппстављаое пквира за развпј и пдрживпст граѐанскпг друщтва,
унапреѐеое сарадое институција власти и прганизација цивилнпг друщтва,
кап и дефинисаое мера за веёе укљушиваое заинтереспване јавнпсти у
прпцесе креираоа и спрпвпѐеоа пплитика, ради даљег развпја и
демпкратизације нащег друщтва, прпмпције и защтите људских права и
слпбпде удруживаоа.
Кaнцeлaриja зa сaрaдоу сa цивилним друщтвoм Влaдe Рeпубликe Србиje дп
сада је прганизпвала у вище градпва кпнсултативне састанке у циљу израде
Наципналне стратегије и Акципнпг плана за ствараое ппдстицајнпг
пкружеоа за развпј цивилнпг друщтва за перипд пд 2014. дп 2018. гпдине.
Сви зaинтeрeсoвaни мпгу дa пoщaљу свoje кoмeнтaрe, сугестије и предлпге
нa рaдни тeкст Стрaтeгиje путем пбрасца на интернет страни Канцеларије.
б) Лпкални нивп
Институципналне фпрме за сарадоу удружеоа и других прганизација
граѐанскпг друщтва на лпкалнпм нивпу тек се развијају. У ппјединим
лпкалним сампуправама ппстпје Канцеларије за сарадоу лпкалне
сампуправе са прганизацијама граѐанскпг друщтва, а у некима, такпѐе
малпбрпјним лпкалним сампуправама, ппстпји пспба задужена за сарадоу
са прганизацијама граѐанскпг друщтва. Други нашини институципналне
сарадое лпкалне сампуправе и прганизација граѐанскпг друщтва пдвијају се
прекп Канцеларија за лпкални екпнпмски развпј или Канцеларија за младе,
кпје су званишни делпви структуре лпкалне управе.
Правни пквир за ушещёе прганизација граѐанскпг
друщтва у пдлушиваоу
Правни пквир кпји пбезбеѐује ушещёе прганизација граѐанскпг друщтва и
граѐана у прпцесима израде закпна и других инструмената јавних пплитика
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на најбпљи нашин пдсликава степен демпкратишнпсти друщтва. Пн је такпѐе
и важан шинилац прпцеса еврппских интеграција Србије. Еврппска кпмисија у
Извещтају п напретку Србије за 2012. наглащава да „прганизације цивилнпг
друщтва настављају да играју знашајну улпгу у друщтвенпм, екпнпмскпм и
пплитишкпм живпту, кап и у прпмпвисаоу демпкратских вреднпсти“, дпк у
дпкументу кпји се пднпси на стратегију прпщиреоа Кпмисија јаснп истише да су
„активнпсти граѐанскпг друщтва кљушне за зрелпст демпкратије, ппщтпваое
људских права и владавину права”.
а) Републишки нивп
У циљу унутращоих рефпрми и хармпнизације дпмаёег закпнпдавства с
правним текпвинама ЕУ, тпкпм ппследое деценије у Србији су ушиоени
брпјни кпраци у правцу усппстављаоа правнпг пквира за ушещёе
прганизација граѐанскпг друщтва у прпцесима израде прпписа и стратещких
дпкумената. Измеѐу псталпг, утврѐена је пбавеза јавнпсти рада државних
институција и правп јавнпсти на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја,
регулисана је ппщта дпступнпст закпна и других прпписа, предвиѐена је
мпгуёнпст спрпвпѐеоа јавних расправа и јавних слущаоа у прпцесу
дпнпщеоа закпна, унапреѐен је систем е-управе, дпнете смернице за
укљушиваое прганизација цивилнпг друщтва у прпцес дпнпщеоа прпписа.
Један пд примера дпбре праксе кпји заслужује ппсебну пажоу, представља
нпрмативнп уреѐеое улпге антикпрупцијских прганизација граѐанскпг
друщтва и дела струшне јавнпсти у прпцесу кпнтрпле јавних набавки, крпз
нпвпуведени институт граѐанскпг надзпрника.
Чланпм 28. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, брпј 124/12 и
14/15), шија је примена ппшела 1. априла 2013. гпдине, прпписана је пбавеза
именпваоа граѐанскпг надзпрника за све јавне набавке шија је прпцеоена
вреднпст веёа пд милијарду динара. Пвај институт ближе је уреѐен
ппдзакпнским актпм – Правилникпм п граѐанскпм надзпрнику („Сл. гласник
РС”, бр. 29/13).
За граѐанскпг надзпрника мпже бити именпванп лице из редпва истакнутих
струшоака у пбласти јавних набавки или пбласти кпја је у вези са предметпм
јавне набавке, кап и удружеое кпје се бави јавним набавкама, спрешаваоем
кпрупције или сукпба интереса. Граѐанскпг надзпрника именује Управа за
јавне набавке, најкасније дп дана кпји је у гпдищоем плану набавки пдреѐен
кап пквирни датум ппкретаоа ппступка јавне набавке, пднпснп 30 дана пд
дана пријема плана набавки. Граѐански надзпрник је дужан да надгледа
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ппступак јавне набавке и у тпм циљу пн има сталан увид у ппступак,
дпкументацију и кпмуникацију нарушипца са заинтереспваним лицима,
пднпснп ппнуѐашима.
Пнп щтп улпгу граѐанскпг надзпрника шини нарпшитп важнпм, јесте пдредба
да нарушилац не мпже пре именпваоа граѐанскпг надзпрника ппкренути
ппступак јавне набавке. Пдгпвпрнпст граѐанскпг надзпрника дпдатнп је
наглащена пбавезпм ппднпщеоа извещтаја п спрпведенпм ппступку јавне
набавке пдбпру Нарпдне скупщтине надлежнпм за финансије, пднпснп
скупщтини аутпнпмне ппкрајине или лпкалне сампуправе и Управи за јавне
набавке, у рпку пд 20 дана пд дана закљушеоа угпвпра или дпнпщеоа
пдлуке п пбустави ппступка. У слушају ппстпјаоа пснпване сумое у
закпнитпст ппступка јавне набавке пбавестиёе п тпме надлежне државне
пргане и јавнпст, а кап инструмент утицаја на регуларнпст ппступка у рукама
граѐанскпг надзпрника је и мпгуёнпст ппкретаоа ппступка за защтиту права.
Дпсадащоа пракаса је у пптпунпсти пправдала увпѐеое пвпг института
имајуёи у виду да су прганизације граѐанскпг друщтва кпје су пбављале
ппсап граѐанскпг надзпрника, захваљјуёи свпјим струшним капацитетима и
пвлащёеоима кпја су им на распплагаоу, пткриле и спрешиле злпупптребе
јавних средстава шија се вреднпст мери милипнима евра.
Ппред примера дпбре праксе упшени су и брпјни недпстаци и недпрешенпсти
закпнскпг пквира кпји се тишу сарадое јавне управе и граѐанскпг друщтва,
пднпснп ушещёа прганизација граѐанскпг друщтва у прпцесу израде закпна и
других инструмената јавних пплитика.
Чланпм 77. Закпна п државнпј управи („Службени гласник РС”, брпј 79/05,
101/07, 95/10 и 99/14) прпписана је пбавеза министарства и ппсебне
прганизације да у припреми закпна кпјим се битнп меоа правни режим у
једнпј пбласти или кпјим се уреѐују питаоа кпја ппсебнп занимају јавнпст
спрпведу јавну расправу. Закпн не дефинище щта се сматра закпнпм кпјим се
битнп меоа правни режим у једнпj пбласти, пднпснп кпјим се уреѐују
питаоа кпја ппсебнп занимају јавнпст, а ппвпдпм кпјег је прпписана пбавеза
министарства и ппсебне прганизације да спрпведе јавну расправу, па је
ставпм 2. истпг шлана прпписанп да се спрпвпѐеое јавне расправе у
припреми закпна ближе уреѐује ппслпвникпм Владе.
Пвп има за ппследицу да се ппдзакпнским актпм, Ппслпвникпм Владе,
уреѐују пре негп разраѐују пдредбе Закпна. Ппред тпга, пдредбе Закпна
уреѐују пбавезу спрпвпѐеоа јавне расправе самп када је реш п дпнпщеоу
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закпна, али не и других инструмената јавних пплитика. На другпј страни,
Ппслпвник Владе прпписује да се јавна расправа мпже спрпвести и у
припреми стратегије развпја, уредбе и пдлуке. Тиме је спрпвпѐеое јавне
расправе п пвим актима пстављенп на дискрецију приреѐивашу.
Ппслпвник Владе („Службени гласник РС”, брпј 61/06, 69/08, 88/09, 33/10,
69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14) прпписује пбавезу израде гпдищоег
плана рада Владе, али не и оегпвпг пбјављиваоа на интернет страници.
Тиме се заинтереспвана јавнпст лищава мпгуёнпсти да се правпвременп
припреми за ушещёе у кпнсултацијама. Ппслпвник не прпписује ни пбавезу
јавнпг пбјављиваоа пплазних пснпва радне групе за израду нацрта закпна и
другпг аката, какп би заинтереспвана јавнпст имала мпгуёнпст да дпстави
свпје кпментаре и сугестије на пплазне пснпве. Ппслпвникпм се не прпписује
ни пбавеза израде ппдзакпнскпг акта, уппредп са нацртпм закпна, шиме би се
пбезбедила веёа правна сигурнпст и ажурнпст у примени прпписа.
Ппслпвник изришитп не предвиѐа да садржина јавнпг ппзива за ушещёе у
јавнпј расправи укљушује и инфпрмације п циљним групама на кпје се нацрт
акта нарпшитп пднпси, кругу питаоа п кпјима приреѐиваш нарпшитп тражи
мищљеое заинтереспване јавнпсти, кап и ппдатке п кпнтакт пспби кпја је
задужена за кпнсултације. Ппслпвник не прпписује да је извещтај п
спрпведним кпнсултацијама саставни деп прилпга кпји се ппднпси уз нацрт
закпна, веё самп прпписује пбавезу предлагаша да извещтај п спрпведенпј
јавнпј расправи пбјави на свпјпј интернет страници и Ппрталу еУправе,
најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пкпншаоа јавне расправе.
Из напред наведенпг пшигледнп је да је јавна расправа, кпја би требалп да
буде снажан инструмент у рукама граѐана приликпм фпрмулисаоа и
усвајаоа прпписа (билп да је реш п закпнима или пдлукама лпкалних власти),
стратегија, а нарпшитп бучета, лпще и ппврщнп дефинисана. У пракси се
најшещёе јавна расправа свпди на ппстављаое предлпга закпна или другпг
акта на интернет сајт предлагаша.
Резултати истраживаоа кпје је спрпвела прганизација Транспарентнпст
Србија ппказују да су у перипду јул 2010–јул 2011. гпдине јавне расправе
прганизпване за самп 43 пд 176 предлпжених прпписа. Пп фпрмираоу нпве
владе у јулу 2012. гпдине, стаое се није ппправилп – дп марта 2013. гпдине
прганизпвана је јавна расправа за свега 20 пд 55 владиних предлпга закпна и
знашајних измена закпна.
У извещтају Наципналне алијансе за лпкални екпнпмски развпј (НАЛЕД) за
2013–2014. гпдину навпди се да је пд 29 закпна кпји су имали директан или
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ппсредан утицај на привреду, а усвпјени су у првих щест месеци 2013.
гпдине, пп хитнпм ппступку усвпјенп 20 закпна, пднпснп 69%. Пвај тренд
настављен је и у 2014. гпдини: пд априла дп јула 2014. гпдине, Нарпдна
скупщтина у нпвпм сазиву дпнела је укупнп 41 закпн, сваки пд оих пп хитнпј
прпцедури.
Нацрт Акципнпг плана за спрпвпѐеое Стратегије рефпрме јавне управе у
Републици Србији за перипд пд 2014. дп 2016. гпдине у пквиру ппсебнпг
циља 4 шији је назив „Ппвеёаое правне сигурнпсти и унапреѐеое ппслпвнпг
пкружеоа и квалитета пружаоа јавних услуга”, предвиѐа мере за птклаоаое
неких пд напред наведених недпстатака. План предвиѐа измене Ппслпвника
Владе кпјим ёе се уредити пбавеза утврѐиваоа пплазних пснпву за израду
закпна, пбавеза израде ппдзакпнских аката уз нацрт закпна и оихпвп
прилагаое уз предлпг закпна, и пбавеза ппднпщеоа и елементи извещтаја п
спрпвпѐеоу циљева и ппщтпваоу и разради нашела закпнпдавне пплитике.
Владине Смернице за укљушиваое прганизација цивилнпг друщтва у прпцес
дпнпщеоа прпписа („Службени гласник РС”, брпј 90/14) такпѐе уреѐују неке
пд упшених недпстатака у Ппслпвнику, али у фпрми преппрука. Смернице
прпмпвищу пбјављиваое листе прпписа шије се дпнпщеое предлаже у
календарскпј гпдини на интернет страници надлежнпг пргана државне
управе и Ппрталу еУправе и дефинищу минималну садржину ппвратне
инфпрмације п резултатима спрпвдене јавне расправе. Смернице садрже и
преппруку прганима аутпнпмне ппкрајине и јединица лпкалне сампуправе да
се у прпцесу дпнпщеоа прпписа придржавају нашела наведених у
Смерницама.
Ппслпвник Нарпдне скупщтине („Службени гласник РС”, брпј 52/10, 13/11) не
прпписује пбавезу Скупщтине да гпдищои план рада ппстави на свпју
интернет страницу. У вези са претхпдним, Стратегија рефпрме јавне управе
(„Службени гласник РС”, брпј 9/14 и 42/14) наглащава да „за укљушиваое
јавнпсти у прпцес дпнпщеоа пплитишких пдлука велики знашај има
правпвременп инфпрмисаое јавнпсти п гпдищоим планпвима рада,
укљушујуёи и закпнпдавне планпве Нарпдне скупщтине и Владе”.
б) Лпкални нивп
Најзнашајније ушещёе удружеоa и других прганизација граѐанскпг друщтва у
прпцесу дпнпщеоа пдлука требалп би да се пстварује на лпкалнпм нивпу.
Члан 13. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07и
83/14), прпписује да пргани јединица лпкалне сампуправе мпгу сараѐивати
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са невладиним прганизацијама, хуманитарним прганизацијама и другим
прганизацијама, у интересу јединице лпкалне сампуправе и станпвника са
свпг ппдрушја. У пквиру јединице лпкалне сампуправе, на шијпј теритприји
имају седищте, прганизације граѐанскпг друщтва мпгу да пруже снажан
дппринпс у дпнпщеоу пдлука п свим аспектима живпта у лпкалнпј
заједници. Пвде се мпгу разликпвати два веё ппменута нивпа оихпвпг
ушещёа – саветпдавнп-кпнсултативнп и партнерскп.
Меѐутим, Закпн п лпкалнпј сампуправи не уреѐује питаое кпнсултација
јединица лпкалне сампуправе са заинтереспванпм јавнпсти у ппступку
дпнпщеоа аката из надлежнпсти лпкалне сампуправе, веё се пвп питаое
уреѐује актима лпкалних сампуправа. Недпстатак минималних закпнских
принципа и нашела за спрпвпѐеое јавних кпнсултација на нивпу лпкалне
сампуправе има за ппследицу неуједнашену праксу у нпрмираоу и
спрпвпѐеоу пвих кпнсултација. Примена Владиних Смерница за укљушиваое
прганизација цивилнпг друщтва у прпцес дпнпщеоа прпписа у лпкалним
сампуправама дппринела би птклаоаоу пвих недпстатака.
Анализа статута ппјединих лпкалних сампуправа указује на маокавпст
пдредби статута кпјим се уреѐује ппступак кпнсултација. Раније ппменутп
истраживаое кпје је спрпвела прганизација Транспарентнпст Србија на
најбпљи нашин ппказује каквп је стаое у пракси. Пд 105 ппсматраних
предлпга пдлука градских скупщтина, у перипду пд 2010. дп 2013. гпдине,
самп у 22 слушаја су прганизпване јавне расправе.
Правни пквир за јавнп (бучетскп) финансираое
прганизација граѐанскпг друщтва
Прганизације граѐанскпг друщтва шестп немају адекватне ресурсе за
пствариваое свпјих циљева. Приступ бучетским средствима ппд једнаким
услпвима (путем кпнкурса) мпже бити један пд нашина да се превазиѐу
финансијске препреке кпје угрпжавају ппстанак цивилнпг друщтва. Да би
биле делптвпрне у пбезбеѐиваоу средстава, прганизације граѐанскпг
друщтва мпрају имати пдгпварајуёа знаоа и вещтине, али и благпвремене и
ташне инфпрмације п кпнкурсима, услпвима финансираоа, нашину
кпнкурисаоа и сл.
Распплпживи ппдаци указују да је јавнп, пднпснп бучетскп финансираое
најзнашајнији извпр финансираоа прганизација граѐанскпг друщтва. Према
ппдацима из Гпдищоег збирнпг извещтаја п утрпщку средстава за 2012.
гпдину (Гпдищои збирни извещтај), кпји је припремила Канцеларија за
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сарадоу са цивилним друщтвпм на пснпву пбраде уреднп испуоених
упитника на сва три нивпа власти, прганизацијама цивилнпг друщтва у
Републици Србији исплаёенп је скпрп 8,63 милијарде динара. Дистрибуција
средстава према разлишитим нивпима власти је следеёа: 22 републишка
пргана исплатила су удружеоима и другим прганизацијама цивилнпг
друщтва 5,82 милијарде динара, 71 прган лпкалне сампуправе 1,23
милијарде динара, пргани градских управа Бепграда, Нпвпг Сада и Нища
исплатили су прганизацијама цивилнпг друщтва 1,53 милијарди динара, дпк
је пет пргана АП Впјвпдине прганизацијама цивилнпг друщтва исплатилп 49
милипна динара.
Расппдела средстава из републишкпг бучета врщена је крпз щест бучетских
класификација. Највище средстава за финансираое расппреѐенп је и
пдпбренп са екпнпмске класификације 481 – Дптације невладиним
прганизацијама, у изнпсу пд 7,8 милијарди динара, или 84,49% укупнп
ппредељених средстава. Укпликп би пд укупнпг изнпса исплаёених средстава
из бучета Републике Србије са екпнпнпмске класификације 481 била изузета
средства кпја је исплатила Канцеларија за сарадоу са црквама и верским
заједницама, у изнпсу пд 517 милипна динара пдпбрених за финансираое
цркава и верских прганизација, и средства кпја је исплатилп Министарствп
финансија и привреде за финансираое делпваоа пплитишких партија, у
изнпсу пд 2,5 милијарди динара, укупнп изврщеое бучета са пве екпнпмске
класификације изнпсилп би 4,5 милијарди динара.
Пснпвни прпблем са линијпм 481 - Дптације невладиним прганизацијама је
тај щтп из ое није видљивп за кпје се прпјекте и прпграме дпдељују средства
бучетским кприсницима са те линије. Будуёи да се на истпј линији налазе
удружеоа, задужбине, фпндације, верске прганизације, сппртске
прганизације са прпфесипналним ппгпнпм, пплитишке партије и наципналне
заједнице није мпгуёе прецизнп устанпвити кпје се јавне пплитике
финансирају из линије 481 - Дптације невладиним прганизацијама.
Кпмплетна база са ппдацима п дптацијама невладиним прганизацијама на
републишкпм нивпу налази се на интернет страни Центра за развпј
непрпфитнпг сектпра. Захваљујуёи тим ппдацима щирпј јавнпсти је пмпгуёен
неппсредан, транспарентан и директан увид у ппдатке кп су дпбитници
бучетских средстава, каквп је јавнп дпбрп пстваренп оихпвим нпвцем и
кпликп се савеснп и пдгпвпрнп управља јавним средствима
Правни пквир за јавнп финансираое удружеоа и других прганизација
граѐанскпг друщтва на републишкпм нивпу уреѐен је веёим брпјем закпна и
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ппдзакпнских аката Републике Србије. Кљушне елементе тпг правнпг пквира
шине следеёи акти: Закпн п удружеоима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009
и 99/2011), Закпн п задужбинама и фпндацијама („Службени гласник РС”, бр.
88/2010 i 99/2011), Закпн п играма на среёу („Службени гласник РС”, брпј
88/11, 93/12), Закпн п Црвенпм крсту („Службени гласник РС”, брпј 107/05),
Закпн п црквама и верским заједницама („Службени гласник РС”, брпј 36/06),
Закпн п сппрту („Службени гласник РС”, брпј 24/11, 99/11), Закпн п млaдима,
(„Службени гласник РС”, брпј50/11), Закпн п спцијалнпј защтити („Службени
гласник РС”, брпј 24/2011), Уредба п средствима за ппдстицаое прпграма
или недпстајуёег дела средстава за финансираое прпграма пд јавнпг
интереса кпја реализују удружеоа („Службени гласник РС”, брпј 08/12 и
94/13) и Правилник п финансираоу и суфинасираоу прпграма и прпјеката пд
јавнпг интереса из пбласти пмладинскпг сектпра, („Службени гласник РС”,
брпј 50/11).
Правни статус удружеоа првенственп је пдреѐен Закпнпм п удружеоима,
кпји, измеѐу псталпг, регулище нашин стицаоа импвине удружеоа. Чланпм
36. Закпна п удружеоима прпписанп је да удружеое мпже да стише импвину
пд шланарине, дпбрпвпљних прилпга, дпнација и ппклпна (у нпвцу и натури),
пд финансијских субвенција, пставина, камате на улпге, закупнине,
дивиденди и на друге нашине дпзвпљене закпнпм. Члан 38. истпг закпна
прецизира да се средства за реализпваое прпграма пд јавнпг интереса или
недпстајуёи деп средстава за финансираое прпграма кпја реализују
удружеоа пбезбеѐују у бучету Републике Србије, аутпнпмне ппкрајине и
јединица лпкалне сампуправе. Влада, ташније министарствп надлежнп за
пбласт у кпјпј се пстварују пснпвни циљеви удружеоа, или надлежнп телп
аутпнпмне ппкрајине или јединице лпкалне сампуправе, има пбавезу да
дпдељује средства на пснпву спрпведенпг јавнпг кпнкурса и да закљушује
угпвпре п реализацији пдпбрених прпграма, а удружеоа кпја су из бучета
дпбила средства за реализпваое прпграма пд јавнпг интереса најмаое
једанпут гпдищое шине дпступним јавнпсти извещтај п свпм раду и п пбиму и
нашину стицаоа и кприщёеоа средстава, те тај извещтај дпстављају давапцу
средстава. Удружеое је пбавезнп да дпбијена средства кпристи наменски, тп
јест искљушивп за реализпваое пдпбрених прпграма. Пдредбе Закпна п
удружеоима схпднп се примеоују и на дпделу средства удружеоима из
бучета аутпнпмне ппкрајине и јединица лпкалне сампуправе, а кпје је ближе
регулисанп ппдзакпнским актима аутпнпмне ппкрајине и јединица лпкалне
сампуправе.
Према Закпну п задужбинама и фпндацијама, средства за ппдстицаое
прпграма или недпстајуёи деп средстава за финансираое прпграма кпје
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пстварују задужбине пснпване ради пствариваоа ппщтекприснпг циља, кап и
фпндације, такпѐе се пбезбеѐују у бучету Републике Србије, аутпнпмне
ппкрајине и јединице лпкалне сампуправе, ппд услпвима и на нашин
прпписан Закпнпм п удружеоима, а све за реализпваое прпграма пд јавнпг
интереса.
Према Закпну п младима (шл. 21–23), финансирају се и суфинансирају
прпграми и прпјекти пд јавнпг интереса у пбластима пмладинскпг сектпра,
шији су нпсипци удружеоа младих, удружеоа за младе и савези удружеоа
младих и удружеоа за младе, затим лпкалне сампуправе, устанпве,
наушнпистраживашки институти и друга правна лица са седищтем у
Републици Србији. Правилник п финансираоу и суфинансираоу прпграма и
прпјеката пд јавнпг интереса у пбластима пмладинскпг сектпра прецизира
услпве финансираоа и суфинансираоа прпграма и прпјеката пд јавнпг
интереса у пвпј пбласти и дпдатнп дефинище критеријуме за оихпвп
пдпбраваое.
У бучету јединице лпкалне сампуправе, у складу са оеним интересима,
пптребама и екпнпмским мпгуёнпстима, пбезбеѐују се средства за
пствариваое закпнпм дефинисаних пптреба и интереса младих. Надлежни
прган јединице лпкалне сампуправе ближе уреѐује услпве и нашин дпделе
средстава из свпг бучета, кап и нашин јавнпг пбјављиваоа ппдатака п
предлпженим прпграмима и прпјектима за финансираое, п пдпбреним
прпграмима и прпјектима, те п оихпвпј реализацији.
Закпн п младима и Закпн п сппрту на исти нашин дефинищу прпцедуре
транспарентнпг финансираоа и суфинансираоа прпјеката пд јавнпг интереса
у пбе пбласти кпје се примеоују на наципналнпм, ппкрајинскпм и лпкалнпм
нивпу, кап и нашелп кпје спрешава истпвременп финансираое истих
активнпсти из разлишитих јавних бучета.
Уредба п средствима за ппдстицаое прпграма или недпстајуёег дела
средстава за финансираое прпграма пд јавнпг интереса кпје реализују
удружеоа је правни акт кпји тренутнп детаљније уреѐује пбласт
транспарентнпг финансираоа прпграма пд јавнпг интереса кпје спрпвпде
удружеоа. Пвпм уредбпм ближе се уреѐују критеријуми, услпви, пбим,
нашин, ппступак дпделе, кап и нашин и ппступак враёаоа средстава за
ппдстицаое прпграма или недпстајуёег дела средстава за финансираое
прпграма кпје реализују удружеоа, а кпји су пд јавнпг интереса. Чланпм 3.
Уредбе наглащена је пбавеза пргана државне управе да ппдстишу прпграме
пд јавнпг интереса кпје реализују удружеоа и прецизира щта прпграм у свпм
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ппису садржи. Пснпвни принцип кпји Уредба прпмпвище јесте
транспарентнпст финансираоа. Чланпм 5. Уредбе прпписанп је да се
средства за ппдстицаое прпграма или недпстајуёег дела средстава за
финансираое прпграма дпдељују на пснпву јавнпг кпнкурса. Уредбпм су
јаснп дефинисани критеријуми кпји се тишу спрпвпѐеоа јавнпг кпнкурса – пд
расписиваоа дп дпделе средстава и кпнтрпле финансираних активнпсти
прганизација граѐанскпг друщтва.
Анализпм правнпг пквира за јавнп, пднпснп бучетскп финансираое
прганизација граѐанскпг друщтва упшенп је некпликп пзбиљних прпблема.
Пснпвни недпстатак Уредбе кпјпм се уреѐује финансираое прпграма пд
јавнпг интереса је тај щтп се пна пднпси искљушивп на прпграме кпје
реализују удружеоа, али не и на задужбине и фпндације. Ппред наведених
прпблема са линијпм 481 кпји се тишу нетранспарентнпсти дпделе средстава,
упшенп је да се знашајан деп средстава прганизацијама граѐанскпг друщтва
дпдељује без јавнпг кпнкурса. Према распплпживим ппдацима у 2012.
гпдини су без расписиваоа кпнкурса дпдељена средства у вреднпсти 3,61
милијарди динара или 39,22% укупнп пдпбрених средстава. Ппред тпга,
упшенп је да се надзпр над спрпвпѐеоем прпјеката не врщи у дпвпљнпј
мери, кап и да је недпвпљнап развијена пракса евлуације прпјеката.
Примери дпбре праксе ушещёа прганизација
граѐанскпг друщтва
а) Етишки кпдекс ппнащаоа функципнера лпкалне сампуправе
Удружеое Пиргпс из Пирпта је у пквиру прпјекта „Етишки кпдекс ппнащаоа
лпкалних функципнера власти”, кпји је реализпван у сарадои са шланпвима
Кпалиције за надзпр јавних финансија и СКГП, далп иницијативу за
спрешаваое кпрупције на лпкалнпм нивпу и ппбпљщаое рада лпкалних
власти. Иницијатива је пбухватила активнпсти у циљу јашаоа сппспбнпсти
лпкалних актера (медији, граѐанскп друщтвп, представник синдиката,
пплитишке партије) за бпље праёеое примене Етишкпг кпдекса представника
лпкалних власти. Оен циљ је бип ствараое ппдрщке на лпкалнпм нивпу да
би се дпнеле пдлуке п фпрмираоу и финансираоу радних тела за праёеое
примене Етишкпг кпдекса. Резултати пве иницијативе су пптписани
Прптпкпли п сарадои лпкалних власти и прганизација цивилнпг друщтва у
щест ппщтина Србије.
У цеп прпцес прганизација је била укљушена на нивпу кпнсултација и
дијалпга, у фазама фпрмулисаоа, израде нацрта и спрпвпѐеоа кпристеёи
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разне механизме кап щтп су кампаое, лпбираое, састанци, заједнишка радна
тела.
б) Измена Кривишнпг закпника
Крајем 2012. гпдине Кривишни закпник Републике Србије претрпеп је
знашајне измене. Прганизације пкупљене пкп Кпалиције за надзпр јавних
финансија сматрале су да измене Кривишнпг закпника, кпје су биле
предлпжене у раднпм тексту Закпна, нису у дпвпљнпј мери дппринпсиле
ппвеёаоу ефикаснпсти бпрбе прптив кпрупције, кап ни генералнпј
превенцији у пвпј пбласти. Збпг тпга су прганизације предлпжиле Раднпј
групи за израду раднпг текста Закпна увпѐеое два кривишна дела:
Злпупптреба у јавним набавкама и Незакпнитп бпгаёеое. Резултат
иницијативе је делимишнп усвпјен предлпг, пднпснп у Кривишни закпник је
уведенп кривишнп делп Злпупптреба у вези са јавнпм набавкпм (шлан 234а
КЗ).
У цеп прпцес прганизације, ппднпсипци предлпга, биле су укљушене на нивпу
кпнсултација и дијалпга, у фазама фпрмулисаоа предлпга и израде текста
напред наведених шланпва закпна, кпристеёи притпм механизме кап щтп су
јавнп загпвараое, лпбираое и састанци.
в) Закпн п защтити узбуоиваша
Удружеое тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Транспарентнпст
Србија, антикпрупцијски ппртал Пищтаљка и прганизације пкупљене пкп
Кпалиције за надзпр јавних финансија у пктпбру 2012. гпдине ппкренуле су
кампаоу за усвајаое закпна п защтити узбуоиваша. Истраживаоа кпја су у
Еврппи и Сједиоеним Америшким Државама спрпвеле ревизпрске фирме и
удружеоа истражитеља превара ппказала су да узбуоиваши или „дуваши у
пищтаљку” пткривају вище пд пплпвине свих превара. Еврппска кпмисија је у
извещтају уз мищљеое п кандидатури Србије навела да је практишна
примена защтите узбуоиваша у Србији и даље слаба, иакп је ступаоем на
снагу Правилника п защтити узбуоиваша кпји је усвпјила Агенција за бпрбу
прптив кпрупције ппбпљщана правна пснпва за ту защтиту. У нпвембру 2014.
гпдине усвпјен је Закпн п защтити узбуоиваша („Сл. гласник РС”, бр. 128/14),
а представници наведених прганизација су ушествпвали у раднпј групи кпја је
припремила текст радне верзије закпна кпјим се
уреѐује защтита
узбуоиваша.
У цеп прпцес прганизације, ппднпсипци предлпга, су биле укљушене на нивпу
кпнсултација, дијалпга и партнерства, у фазама предлагаоа и израде текста
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радне верзије закпна, кпристеёи притпм механизме кап щтп су кампаое,
јавнп загпвараое, лпбираое и састанци.
Закљушна разматраоа
Знашај кпји имају прганизације граѐанскпг друщтва у прпцесу дпнпщеоа пдлука је
двпструки. Са једне стране, пне пмпгуёавају граѐанима да успещније
артикулищу и загпварају легитимне интересе, а са друге пне представљају
субјекте защтите и пствариваоа ппјединих права. Ппред тпга, прганизације
граѐанскпг друщтва имају битну улпгу у прпцесу свепбухватних рефпрми пд кпјих
се састпји прпцес еврппских интеграција.
Правни пквир кпјим је регулисанп ушещёе удружеоа и других прганизација
граѐанскпг друщтва у прпцесима пдлушиваоа је у великпј мери недпрешен и
мпра се у нареднпм перипду унапредити какп би целпкупнп друщтвп на
најбпљи нашин искпристилп пптенцијале и ресурсе кпјима распплаже
цивилни сектпр. Активну улпгу у тпј прпмени мпрају да имају и власт и
прганизације граѐанскпг друщтва. Дпсадащоа пракса из развијених
демпкратских земаља је ппказала да самп пснаживаое партнерства власти и
прганизација граѐанскпг друщтва мпже дпвести дп свеукупнпг друщтвенпг
напретка.
Перипд пред нама је прилика за прганизације граѐанскпг друщтва да
преиспитају и кпнсплидују свпју улпгу и ушещёе у прпцесима пдлушиваоа.
Ппдигнут нивп ушещёа прганизпваних граѐана у друщтвеним прпцесима
афирмище и легитимище граѐанскп друщтвп кап кљушнпг актера у
демпкратскпм и пплитишкпм развпју заједнице. Пд нашина на кпји ёе
прганизације граѐанскпг друщтва искпристити прилику кпја се и ппред
видљивих и скривених препрека указује, битнп зависе перспективе српскпг
друщтва и свакпг ппјединашнпг граѐанина.
Еврппске праксе и мпдели ушещёа у дпнпщеоу пдлука на лпкалнпм нивпу
1.

Увпд – циљеви и пбухват анализа

Пва анализа има за циљ да представи еврппске праксе директнпг ушещёа
граѐана на лпкалнпм нивпу у циљу студије и анализираоа средине за
граѐанскп ушещёе у низ земаља развијених еврппских демпкратских
друщтава. Истпвременп истраживаое директнп акцентује и правну
регулативу фпрми ушещёа граѐана у Републици Бугарскпј кап шлана правне
ппрпдице Еврппску уније. И ппред тпга щтп збпг вище пд 45 гпдина
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аутпритарнпг управљаоа какп у Бугарскпј такп и на Балкану недпстају
традиције у развпју средине граѐанскпг ушещёа, бугарскп ппст
спцијалистишкп друщтвп је прпщлп крпз низ пракси кпје су дпвеле дп нпве
регулативе у наципналнпм закпнпдавству. За дпста кратак перипд пд 20
гпдина у Бугарскпј су била усвпјена два закпна кпји регулищу ушещёе граѐана
1
и директну демпкратију . Пвај интерес и динамика унапреѐеоа закпна су
ппследица убрзане пптребе и жеље граѐана да активнп утишу на фпрмиране
и реализпване пплитике на лпкалнпм нивпу кпје директнп ппстављају у
зависнпст оихпв живпт. Тп ппказује најбпљи пут за прпмену једнпг
управљаоа у птвпренп, извещтајнп и пдгпвпрнп пптребама друщтва. Такп се
граѐанскп ушещёе дпказује кап важнп и мпгуёе партнерствп измеѐу граѐана,
друщтвених прганизација и лпкалне власти. Пптребнп је нагласити и
шиоеницу да традиције развпја и прилагаоа граѐанскпг ушещёа су у пснпви
разумеваоа п правнпј држави, ппдрщци пснпвних демпкратских принципа,
пплитишке впље и пдгпварајуёег закпнпдавства. Штп вище су пни заступљени
тпликп ёе маое граѐани псеёати свпје интересе незащтиёеним и мищљеое
не узетп у пбзир. Тп би са друге стране смаоилп прпписиваое у детаље
нашине граѐанскпг ушещёа. Недпвпљнп истпријскпг времена за изградоу и
развпј пвих принципа какп у Бугарскпј такп и у Србији а и на Балкану,
категпришнп налаже усппстављаое нпрмативнпг нивпа кпји мпжда неёе да
да реалнију пптребу оихпвпг прилагаоа али је гаранција не лищаваоа
граѐана пд мпгуёнпсти да их практикују. Тп је и један пд разлпга у неким пд
еврппских земаља да имају јаше ушещёе граѐана независнп пд недпстатка
детаљне правне регулативе оегпвих фпрми а истпвременп, у ппст
спцијалистишким демпкратијама Централне и Истпшне Еврппе где је
прихваёен принцип правнпг регулисаоа фпрми граѐанскпг ушещёа, јпщ увек
има щта да се жели пп питаоу васпитаоа културе ушествпваоа и
стимулисаоа активнпг друщтва.
2.
Стратещки пквир граѐанскпг ушещёа на лпкалнпм нивпу – ппјам и
принципи
Ппјам граѐанскп ушещёе на лпкалнпм нивпу је усвпјен и кпристи се кпристи у
низ еврппских стратещких дпкумената, пд кпјих су пснпвни следеёи :
•
Еврппска ппвеља за лпкалнп сампуправљаое /ЕПЛС/, усвпјена пд
стране Савета Еврппе 1985 г.;

1

Закпн п референдуму, усвпјен 1996 г. и бип на снази дп 2009 г., ппнищтен са сада важеёим
Закпнпм за директнп ушещёе граѐана у државнпј власти и лпкалнпј сампуправи.
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•
Кпнвенција за приступ инфпрмацији, друщтвенп ушещёе у прпцес
узимаоа рещеоа и приступ правпсуѐу пп прпблемима живптне средине
/Аархуска кпнвенција/, усвпјена 1998 г.;
•
Бела коига еврппскпг управљаоа /Бела коига/, усвпјена пд стране
Еврппске кпмисије 2001 г.;
•
Преппрука Савета Еврппе № 19 пд 2001 г., усвпјена уз ппмпё Савета
министара при СЕ;
•
Кпдекс дпбрих пракси /Кпдекс/, усвпјен пд стране Меѐунарпдне
кпнференције НВП при Савету Еврппе 2008 г;
•
Стратегија Савета Еврппе за инпвације и дпбрп управљаое пд 2007 г.
У указаним дпкументима нема легалнпг ппредељеоа ппјма граѐанскп
ушещёе, али пни ппказују карактеристишне белеге на пснпву кпјих се
преппзнаје граѐанскп ушещёе на лпкалнпм нивпу.
Такп, пп ЕПЛС један пд пснпвних принципа је тај кпји се пднпси за лпкалну
сампуправу, кпји треба да буде признат унутращоим закпнпдавствпм и,
2
кпликп је тп мпгуёе, Кпнституцијпм. Правп лпкалних власти да управљају не
смета мпгуёнпсти да прибегавају дп скуппве граѐана, дп референдуме или
дп билп какве друге фпрме директнпг ушещёа граѐана, када је тп закпнпм
дпзвпљенп. У шл. 5 ЕПЛС-а се увпди и захтеваое да се кпд сваке прпмене
лпкалних теритпријалних граница изврщи кпнсултација са заинтереспваним
лпкалним заједницама и када закпн дпзвпљава да се изврщи референдум.
Аархуска кпнвенција задаје ппнащаое државних пргана такп щтп им
приписује пбавезу да гарантују правп приступа инфпрмацији, ушещёа у
прпцес узимаоа рещеоа и приступ правпсуѐу везанп за прпблеме живптне
средине. Ппсебнп пд тпга, кап пбавеза кпја следи, свака пд страна треба да
уради све щта је пптребнп да би билп мпгуёе да све вище инфпрмација буду
на распплагаоу щирпкпј јавнпсти путем електрпнске базе ппдатака.
Кпнвенција пбавезује стране кпји су је ретификпвале да пбезбеде услпве за
ушещёе граѐана у прпцес израде планпва, прпграма и пплитика, релевантне
теми живптне средине. У дппуни, државе треба да дају гаранцију за
публицитет и друщтвенп ушещёе кпд усвајаоа нпрмативних аката,
укљушујуёи и свпјевремене кпнсултације такп да гарантују да ёе:
•
Рпкпви за изражаваое мищљеоа бити дпвпљни за ефективнп
ушещёе,
•
Прпјектне дпкументације бити јавне,
•
Јавнпсти бити дата мпгуёнпст да даје кпментар и предлпге,
•
Резултати кпнсултација бити узети у пбзир при ппстпјеёим
мпгуёнпстима.
2

Ппгледај шл. 1 ЕПЛС-а
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3

2001 г. Савет Еврппе усваја Преппруку Савета министара према државамашланицама СЕ за ушещёе граѐана у лпкални јавни живпт. У опј се акцентује
смаоени нивп ппвереоа људи у институције, избираним пд оих и се излази
са преппрукпм за активније ппнащаое државних институција са ушещёем
граѐана. Принципи пве пплитике ушещёа се „базирају“ на:
•
Дпбијаое јасне и разумљиве инфпрмације пд граѐана у циљу
кприщёеоа права гласа кпд узимаоа рещеоа,
•
Признаваое улпге удружеоа и прганизација граѐана кап кљушни
партнери у развпју културе ушещёа.
4

У складу Беле коиге за еврппскп управљаое , усвпјена пд стране Еврппске
кпмисије, ЕУ следи да се циља ка веёем ушещёу граѐана ефективнијим
пдреѐиваоем пплитика и израдпм закпнпдавства и пбавези ушещёа у дебати
за управљаое. Бела коига увпди пснпвне принципе дпбрпг управљаоа –
птвпренпст, ушещёе, извещтаваое, ефикаснпст и ппследпвателнпст. Пвај
дпкумент скреёе пажоу и на питаое структурисанпг канала за ФЕЕДБАЦК,
критике и прптесте. У оему се пбележава и принцип да пни кпји желе
прпвиднпст истп требају да буду прпвидни. У циљу тпга Кпмисија се ангажује
са:
• Пнлајн инфпрмацијпм п припреми пдреѐених пплитика тпкпм свих етапа
узимаоа рещеоа. Циљ је да се тражи јаша сарадоа регипналних и лпкалних
власти са цивилним друщтвпм. Државе-шланице нпсе пснпвну пдгпвпрнпст
кпд испуоаваоа тпг циља;
• Ствараое систематишнијег дијалпга јпщ у ранпј фази у фпрмираоу пплитика
са представницима регипналне и лпкалне власти пд стране граѐана крпз
наципналне и еврппскп признате фпрме удруживаоа;
• Веёа флексибилнпст у тпме какп закпнпдавствп ЕУ мпже да се прилаже на
нашин кпји ппщтује регипналне и лпкалне услпве;
• Ствараое и пбјављиваое минималних стандарда за кпнсултпваое у вези
пплитике ЕУ;
• Фпрмираое партнерских сппразума кпји превазилазе минималне
стандарде у пдреѐеним пбластима кпје да ангажују Кпмисију за дппунску
кпнсултацију у замену за веёе гаранције за пдгпвпрнпст и репрезентативнпст
кпнсултпваних прганизација.
Тпкпм 2007 гпдине, уласкпм Бугарске у ЕУ, усвпјена је пд стране Савета
Еврппе Стратегија за инпвације и дпбрп управљаое на лпкалнпм нивпу
3
4

Ппгледај Рец /2001/ 19, 6 децембар 2001 г.
Ппгледај Пфицијалне нпвине ЕУ, бр. С 287 пд 12.10.2001
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(Стратегија). У опј је залпжен пснпвни циљ а управп да мпбилище и
стимулище државе са свпјим активнпстима на наципналнпм и лпкалнпм
нивпу са циљем ппбпљщаоа нивпа јавних услуга. На тај нашин граѐани свих
еврппских земаља ёе кпристити дпбрп и демпкратскп лпкалнп управљаое
ппсредствпм оихпвпг ангажпваоа у друщтвени живпт и спрпвпѐеоу
пплитика кпје пдгпварају оихпвим закпнски пбразлпженим пшекиваоима.
Дванаест принципа дпбрпг демпкратскпг управљаоа на лпкалнпм нивпу, у
складу са Стратегијпм за инпвације и дпбрп управљаое:
1. Ппщтенп спрпвпѐеое, репрезентативнпст и друщтвенп ушещёе за време
избпра – да се пбезбеде реалне мпгуёнпсти свим граѐанима да кпристе
правп гласа пп питаоима друщтвенпг интереса;
2. Пдазпвнпст – да се пбезбеди непрекиднп у времену сусрет са пптребама и
закпнски пбразлпженим пшекиваоима граѐана пд стране лпкалних власти;
3. Ефикаснпст и ефективнпст – да се гарантује ппстизаое циљева
пптималним кприщёеоем ппстпјеёих ресурса;
4. Птвпренпст и транспарентнпст – да се пбезбеди друщтвени приступ
инфпрмацији и да се плакща разумеваое за тп какп се рещавају друщтвенп
важна питаоа;
5. Превласт закпна – да се гарантује ппщтеое непристраснпст и
предвидљивпст;
6. Етишкп ппнащаое – да се гарантује да је друщтвени интерес ппстављен
изнад лишних интереса;
7. Кпмпетентнпст и капацитет – да се гарантује да су лпкални представници
станпвнищтва кап и именпвани службеници у стаоу да испуне свпје пбавезе;
8. Инпвације и птвпренпст ка прпменама – да се гарантује да се извлаши
практишна кприст пд увпѐеоа нпвих рещеоа и дпбрих пракси;
9. Стабилнпст и дугпрпшна пријентација – да се узму у пбзир интереси
будуёнпсти генерација;
10. Стабилнп финансијскп управљаое – да се гарантује циљнп усмеренп и
прпдуктивнп кприщёеое друщтвених фпндпва;
11. Људска права, разнпликпст културе и спцијалнп јединствп – да се
гарантује да су сви граѐани защтиёени и да им је исппщтпванп људскп
дпстпјанствп; кап и тп да никп пд оих није дискриминисан или искљушен из
друщтвенпг живпта;
12. Извещтаваое – да се гарантује да изабрани представници власти и
именпвани ппщтински службеници прихватају и нпсе пдгпвпрнпст за свпју
активнпст.
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Кпдекс дпбрих пракси граѐанскпг ушещёа у прпцесу дпнпщеоа рещеоа
(Кпдекс) ппставља најадекватнији нашин за укљушиваое људи у пплитишке
прпцесе. Кпдекс има пбухват на лпкалнпм, регипналнпм и наципналнпм
нивпу. У пвпј анализи ёемп скренути пажоу какп функципнище на лпкалнпм
5
нивпу. Пп кпдексу, невладине прганизације и прганизпванп граѐанскп
друщтвп дппринпсе у највеёпј мери пствариваоу демпкратије и људских
права. Тп јест граѐанскп ушещёе мпже да се практикује кпкп пд сампг
граѐанина такп и крпз ппсреднищтвп НВП-а кап експпнент граѐанских
ппзиција и кумулатпр интереса великих група људи, разлишитих пд
6
пплитишких фпрмација . Тп уппзнаваое не дплази да би се пкренулп у
сепаратпра, веё пре свега кап експпнент, непсппрнпг и мпгуёег за
управљаое на два нашина, активнпг ушещёа граѐана при фпрмираоу рещеоа
за управљаое.
Кпдекс пбраёа пажоу принпсу прганизпванпг граѐанскпг друщтва у
демпкратски прпцес, али је фпкусиран и примеоиван и у директнпм
граѐанскпм ушещёу, тј. ппјединцима..
Принципи су следеёи:
1.
Ушещёе – Невладине прганизације прикупљају мищљеоа и деле са
свпјим шланпвима, циљним групама и заинтереспваним граѐанима.
Предуслпв за пвај принцип су птвпрени и дпступни прпцеси ушещёа кпји се
базирају на дпгпвпреним параметрима ушещёа.
2.
Ппвереое – Птвпренп демпкратскп друщтвп се базира на кпректнпј
узајамнпј сарадои измеѐу ушесника и засебних сектпра. Ппвереое захтева
транспарентнпст, ппщтпваое и узајамну ппузданпст измеѐу самих
партнерских НВП-а и јавне власти.
3.
Надзпр и транспарентнпст – требалп би да су узајамни, да се надзпр
пбавља пд стране НВП-а и јавних пргана.
4.
Независнпст – НВП треба слпбпднп да фпрмирају свпје ппзиције, с
тим щтп шестп те ппзиције мпгу да буду у пппзицији јавним прганима са
кпјима су НВП-е у интеракцији.
Услпви граѐанскпг ушещёа
5

У Преппппруци(2007) 14 Кпмитета Министара је дата дефиниција Савета Еврппе за невладине
прганизације, кпја гласи: Невладине прганизације су дпбрпвпљне сампуправне прганизације
кпјима су у пснпви непрпфитни циљеви свпјих прганизатпра или шланпва
6
У правнпј дпктрини ппстпје два схватаоа п фпрмама граѐанскпг ушещёа – пп једнима,
граѐанскпг ушещёа мпже да има самп практикпваоем фпрми директне демпкратије самп пд
стране граѐана. Други аутпри дпзвпљавају да невладине прганизације истп изражавају впљу
граѐана индиректним нашинпм и су врста граѐанскпг ушещёа. Ппгледај Кпнституципнп правп,
стр. 155, изд. Сиела, Спфија, 2002 г. у кприст циљева анализа и захваљујуёи истраживаоу
текстпва прихватамп пбе фпрме релевантним.
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На првпм месту пптребнп је, кпд индиректнпг ушещёа граѐана, (изражаваое
впље граѐана путем НВП) да је пстварена дпбра средина за рад НВП. Пна
пдгпвара следеёим критеријумима: слпбпда изражаваоа мищљеоа (шлан 10
ЕКПЧ-а), слпбпда удруживаоа шлан 11 ЕКПЧ-а), правна држава кпја
функципнище такп да гарантује и ппщтује демпкратске принципе. Граѐанскп
ушещёе треба да буде ппстављенп на бази ппстпјеёих шетири степенпва
нивпа ушещёа: инфпрмација, кпнсултација, дијалпг и партнерствп.
Граѐанскп ушещёе истп такп заузима важнп местп у Лисабпнскпм угпвпру.
Деп 2 тпг угпвпра ппдвлаши принципе демпкратије унапред и ушещёа (тј.
Пднпснп улпгу граѐана) у функцији Уније. Штп се тише ппследоег, Угпвпр
пбавезује институције ЕУ-је да ушествују у кпнсултацијама и да ппдржавају
птвпрен и прпвидан дијалпг са граѐанима. Везанп за тп, Угпвпр намеёе
ппсебну пдгпвпрнпст Еврппске кпмисије.
И ппред тпга, граѐанскп ушещёе се пдреѐује и разуме на разлишити (други)
нашин. Мпжемп урадити ппделу измеѐу два типа ушещёа – вертикалнп и
хпризпнталнп. Граѐанскп ушещёе пп вертикали се пднпси на узајамне пднпсе
измеѐу државе и оених пргана са граѐанима. Хпризпнталнп ушещёе се
пднпси на сарадоу свих врста група са граѐанима у циљу ппстизаоа оихпвих
властитих ппщтих циљева. Пример ппследоег је сарадоа разних
прганизација, кпје се баве прпблемима људи са инвалидитетпм.
Придржаваое ка принципама, прикашеним у стратещким дпкументима, би
требалп да прпмени приступ институција при фпрмираоу пплитика и
усвајаоу нпрмативних аката у смеру ка идентификацији пптреба граѐана и
све активнијег привлашеоа истих у кпнсултативни прпцес.
Немпё пплитишких дпкумената је оихпв карактер преппруке. Крщеое
принципа, прикашених у тим дпкументима, не би дпвелп дп неистинитпсти
усвпјених на наципналнпм и лпкалнпм нивпу пплитика и нпрмативних
текстпва, не би изазвалп и санкције страна кпје су их прекрщиле, щтп слаби
утицај и веру граѐана у млаѐим демпкратијама граѐанскпг ушещёа.
У времену када Еврппа преиспитује свпју сущтину и хпёе да се птараси
бирпкратскпг изражаја, једини мпгуёи пут је да да граѐанима вище
директнпг приступа кпд фпрмираоа пплитика и етапама усвајаоа
нпрмативних аката. Један пд мпгуёих нашина је убрзаваое граѐанскпг ушещёа
на лпкалнпм нивпу, шиме ёе се ппвратити псеёај за реалнп укљушиваое људи
у рещаваоу прпблема, блиских оихпвпј свакпдневици. Граѐанскп ушещёе на
наципналнпм и лпкалнпм нивпу впди дп вище вере у институције са маое
оихпвпг административнпг наппра. Да би пценили еврппске праксе у
прпцесу узимаоа рещеоа на лпкалнпм нивпу следи да видимп какп те
праксе функципнищу у кпнкретним еврппским земљама.
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3.

Еврппске праксе граѐанскпг ушещёа

Пва анализа разгледа еврппске праксе граѐанскпг ушещёа у шетири земаља: у
Хрватскпј, у Маѐарскпј, у Нпрвещкпј и нај детаљније у Бугарскпј. Кап деп
оихпвпг унутращоег аутпнпмнпг права, земље су на разлишит нашин
расписале статут засебних средстава граѐанскпг ушещёа. У низу слушајева
ппстпји на наципналнпм нивпу детаљнп регулисаое фпрми и прпцедура
реализације граѐанскпг ушещёа а у другим је тп пстављенп праву лпкалних
пргана управљаоа. У свим пписаним земљама су применљиви разгледани
пвде пплитишки дпкументи кпји задају принципе граѐанскпг ушещёа.
Пплитишка и административна средина је важан фактпр за успех граѐанских
иницијатива. Сарадоа са граѐанима пзнашава уппзнаваое граѐана са
правима у власти щтп лпкални пргани шестп тп виде кап претешу оихпвпм
аутпритету. Ефикаснпст пд ушещёа граѐана у узимаоу рещеоа и стимулисаое
граѐанских иницијатива истп такп се ппредељују пд квалитета кпмуникације
измеѐу граѐана и оихпве лпкалне или регипналне власти. Дискусије кпје се
пднпсе на оихпвп схватаое улпге граѐанскпг друщтва у развпју лпкалних
заједница и пбуци планираоа ушещёа људи, је пд битнпг знашаја да би се
плакщап такав тип кпмуникације.
1.

Хрватска

У Хрватскпј на наципналнпм нивпу ппстпје и функципнищу следеёи
механизми за институципналну сарадоу измеѐу НВП и државних пргана:
А) Владина канцеларија за сарадоу са НВП (Канцеларија). Пва канцеларија
треба да развије и лпкалне структуре кпјима да се делегира деп оихпвих
функције на наципналнпм нивпу. Канцеларија је рукпвпдила прпцес
припреме Прпграма за сарадоу измеѐу Владе Републике Хрватске и
невладинпг сектпра. Свпјим активнпстима дппринпси убрзаоу ппвереоа и
прпвиднпсти у сарадои измеѐу владе и НВП. Прганизаципна структура тпг
управнпг пдељеоа је развијена на бази децентрализпванпг мпдела и
ппставила је себи за циљ пратеёе усмераваое и ппдрщку граѐанскпм
друщтву. Канцеларија је иницирала фпрмираое мнпщтва меѐу сектпрских
радних група кпје се састпје пд представника министарстава, НВП, лпкалних
и меѐунарпдних експерата. Групе су ушествпвале у припреми разних
закпнпдавних прпмена за ствараое правне средине за ппдрщку НВП, кпје
пбухватају Закпн п удружеоима, Закпн п играма на среёу и такмишеоима,
Закпн за хуманитарну ппмпё и Прпјекат закпна за фпндације и др. На
наципналнпм нивпу, НВП-је из разних пбласти имају свпје представнике какп
у Управнпм пргану Наципналне фпндације такп и у Савету за развпј
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граѐанскпг друщтва – друге две фпрмације пд знашаја за развпј граѐанскпг
друщтва у Хрватскпј. Један пд примера за успещну сарадоу измеѐу хрватске
владе и невладиних прганизација је пптписиваое Прпграма за сарадоу
2001.г. Скприји пример дпбре узајамне сарадое је ушещёе невладиних
прганизација у Наципналнпм кпмитету за развиј вплпнтеризма, кпји је
пснпван за припрему прпјекта Закпна за вплпнтерствп у Хрватскпј.
Б) Савет за развпј граѐанскпг друщтва. Савет је меѐу сектпрски кпнсултативни
прган ка Влади, кпји нпси пснпвну пдгпвпрнпст за примену Прпграма за
сарадоу, за испуоаваое Стратегије за развпј граѐанскпг друщтва, кап и за
хармпнизацију прпцеса државнпг финансираоа везанп за граѐанске
прганизације. Савет се састпји пд 10 представника владе, 10 представника
НВП и трпје експерата. Чланпви савета се пдпбравају пд стране Владе измеѐу
нпминираних пспба из кпнкретних министарстава, НВП Владине канцеларије
за сарадоу са НВПма. Један пд задатака Савета да ствпри базу ппдатака
владиних прпграма са кпјима се финансирају НВП-је. Савет пбавља и
мпнитпринг испуоаваоа Прпграма за сарадоу владе са НВПма и мпже да
иницира закпнпдавне прпмене везане за граѐанске прганизације у Хрватскпј.
В) Наципнална фпндација за развпј граѐанскпг друщтва (Фпндација).
Фпндација је пснпвана силпм Закпна за Наципналну фпндацију за развпј
граѐанскпг друщтва и ппстпји пд 2003 г. псниваоем фпндације се
предузимају и низ закпнпдавних прпмена кпје треба да стимулищу развпј
НВП сектпра. Наципнална фпндација је пдгпвпрна за: пппуларизацију и
ппдрщку пдрживпсти сектпра, меѐу сектпрску сарадоу, граѐанске
иницијативе, филантрппију кап и вплпнтерствп крпз метпде пбразпваоа,
припреме публикација, птвараое грантпва, прганизпваое кампаоа за
ппвеёаое друщтвене инфпрмисанпсти и регипналнпг развпја.
Указане три фпрмације за узајамну сарадоу измеѐу државних, лпкалних
власти и НВП су мптивисале и убрзале прпцесе децентрализације и сарадое
такп щтп су направили прпцесе финансираоа НВП јаснијим. Захваљујуёи
оихпвпм раду пстварила се је директна кпмуникација измеѐу министарстава
и НВП и изјащоена је пптреба наставка партнерства. Пп питаоу
финансираоа НВП, Владина канцеларија за сарадоу са НВПма је ппшела
прпцедура израде Кпдекса дпбрих пракси и стандарда за финансираое
прпграма за НВП-је ван државнпг и лпкалнпг бучета.
Сада, у Хрватскпј има радни Кпдекс за кпнсултације са НВП-а кпд израде
закпна, административних аката и других регулација. Кпдекс предвиѐа
минималне стандарде за кпнсултације државних пргана са НВПма такп щтп
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кпнсултације пбухватају щирпк круг заинтереспваних лица кап граѐани и
нефпрмалне групе. Кпдекс предвиѐа:
•
Јавнпст прпјеката закпна и других аката путем публикпваоа на
интернет страници кпнкретне институције са минимум следеёих реквизита:
назив акта и рпк за пријем кпментара и ставпва;
•
Укљушиваое представника јавнпсти и заинтереспваних страна у
прпцедуре израде прпјеката за нпви акт и оихпвп ушещёе у заједнишким
радним групама. Инфпрмација п ушесницима у групама је истп јавна;
•
Пбављаое кпнсултација прекп интернета у рпкпвима не краёим пд
15 дана;
•
Гарантпваое друщтвенпг приступа путем интернета дп ураѐених
ставпва и изражених предлпга, кап и излагаое мптива пд стране институција
защтп нису прихватили пдреѐене предлпге и/или ставпве;
•
Прганизпваое друщтвених расправа пп финансијским, спцијалним и
другим прпменама аката;
•
Прганизпваое пбуке пп прилагаоу Кпдекса за службенике
администрације.
Рад пп прилагаоу Кпдекса ппдлежи гпдищоем извещтаваоу
Прпграм сарадое измеѐу владе и невладиних прганизација у Хрватскпј.
Прпграм пдреѐује следеёе пбласти за сарадоу измеѐу Владе и НВП –
друщтвенп ушещёе у прпцесу узимаоа рещеоа и пријем пптреба заједница и
ппвеёаое самп прганизације и вплпнтерских активнпсти у друщтвену кприст.
У пквиру тих пбласти узајамне сарадое ппвеёап се је утицај граѐанскпг
друщтва на прпцесе узимаоа разних рещеоа управљаоа.
Кап пптврда гпроег је пример са Министарствпм за здравље и спцијалне
пплитике у Хрватскпј у кпме се планирају и врще прпмене кпје ёе дати
лпкалним и регипналним властима щира права у пбласти спцијалне
пплитике. Такп ёе деп услуга кпје су пбављале државне институције бити
децентрализпване и ппверене лпкалним прганизацијама али накпн
прпвпѐеоа кпнсултација са лпкалним заједницама. Ппнпвп, кпнсултативни
прпцес са представницима лпкалне заједнице и НВП се укљушује и кпд
расправе и лпкалних планпва за развпј градпва и регипна у Хрватскпј.
Кап негативни пример за тп щта се дещава избегаваоем „ппдељене“ израде
пплитика унапред прпведеним друщтвеним расправама је пример
специфишним за Хрватску Закпнпм за развпј гплфа. Прпјекат закпна кпји није
бип кпнсултпван са граѐанима је предвиѐап да низ зелених лпкалитета и
ппљппривредних ппврщина буду пдреѐени за изградоу хптела са оихпвим
гплф игралищтима. Прпјекат тпг закпна је изазвап щирпки друщтвени птппр
изражен прптестима улицама Задра, Истрије и Дубрпвника. Кап резултат тпга
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је запсталп усвајаое и дискусије низа других закпна, ппвезаних са тим и ппап
је интерес инвеститпра. Ипак, глас граѐана је бип узет у пбзир, али тај пример
пптврѐује тезу, да укљушиваое граѐана мпра да буде у ранијпј фази кпд
израде аката и пплитика кпје се тишу самих граѐана, да се не би стиглп дп
крајоих мера активнпг граѐанскпг ппнащаоа – прптеста.
Примери лпкалних пракси граѐанскпг ушещёа у Хрватскпј:
Загребашка граѐанска иницијатива – Правп града
2010 г. је у Загребу граѐанска иницијатива Правп града прганизпвала туце
демпнстрација за заустављаое градое лпкалнпг предузетника. Граѐанска
иницијатива тврди и дпказује да нису били исппщтпвани низ нпрмативних
аката кпд издаје дпзвпле за градоу. Група кпристи спцијалне медије у
прганизпваоу свпје активнпсти, пбезбеѐује извещтаваое нпвпсти са прптеста
на граѐевини такп щтп се на тај нашин прптест пд лпкалнпг меоа у
наципнални. За време једнпг пд прптеста пплиција кпристи силу и привпди
пкп 70 демпнстраната а блпкирани су и инжеоери и граѐевински радници на
сампј граѐевини. Активнпсти иницијативе Правп града инспирищу некпликп
других прптесних дпгаѐаја прптив граѐевинских планпва у целпј земљи и
ппшиоу друщтвена разматраоа планпва за изградоу на лпкалнпм нивпу у
градпвима целе Хрватске.
Заједнишка разрада стратегије за младе у гр. Карлпвцу
Кап резултат забринутпсти и дијалпщкпг приступа градпнашелника гр.
Карлпвца пп питаоима прпблема младих људи је била развијена ппщтинска
стратегија са виспким нивппм пмладинскпг ушещёа, кап и ушещёем
представника лпкалнпг пмладинскпг савета и перспнала Центра за граѐанске
иницијативе. Прпмена је ппследица разраде саме лпкалне стратегије.
Иницијатива је ппшела испитиваоем мищљеоа 384 младих људи у граду.
Прпвпде се једнпмесешни и двпмесешни састанци са вище пд 70 младих
активиста и представника НВП. Млади људи у граду и пмладинске
прганизације нису имали ппсебнп свпје местп кпје да је централнп за развпј
оихпве активнпсти. Били су финансирани нередпвнп и недпвпљнп пд стране
сппљних дпнатпра. Кап резултат заппшетпг дијалпга меѐу пмладинпм,
пмладинске прганизације и лпкалне власти ( градпнашелникпм) била је
плакщана разрада стратегије за младе. Скпрп, накпн щтп је ппщтинска
стратегија за младе била заврщена и пбјављена, ппщтина пбнавља ппсебну
велику зграду за усељеое прве и јединствене пмладинске заједнице у центу
Карлпвца. У згради је билп замищљенп да се уселе и НВП-је кпје да
дпстављају инфпрмацију пп питаоима младих, пмладински пбразпвни
центар, местп за састанке младих људи са разлишитим интересима,
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функципналан и излпжбени мултимедијски
центар. Ппщтинска
администрација је прпвела тендер за управљаое пмладинскпг центра са
критеријумима за ушещёе – лпкалне пмладинске НВП-је. Накпн тендера
ппщтинскп веёе града Карлпвца је изабралп три НВП-је за управљаое
прпстпра и прганизпваое прпграма пмладинскпг центра: лпкална
пмладинска прганизација Цппре Дием, Центар за граѐанске иницијативе и
екплпщка група ПЦАП интернатипнал. Али прпблем недпвпљнпг прпстпра за
канцеларије лпкалних НВП пстаје. Такп је градски невладин сектпр
прганизпвап пптписиваое петиције дп градпнашелника са захтевпм за
дпстављаое прганизацијама јпщ прпстпра за канцеларије и центре за рад.
Ствпренп партнерствп измеѐу ппщтина и веё у функцији лпкалне стратегије
за рад са младима и НВПма даје мпгуёнпст да представници НВП и
ппщтински управници стигну дп идеје за кприщёеое бивщег дпма армије.
Исппставилп се да је зграда са нејасним статутпм власнищтва. Следи петиција
лпкалних НВП дп градпнашелника хрватске владе. Активнпст петиције је
изазвала мпёну друщтвену кампаоу. Рад пве иницијативе траје вище пд две
гпдине али заврщава успещнп тпкп щтп се стиже дп пптписиваоа
Мемпрандума за сарадоу, на пснпву кпга држава даје зграду бивще касарне
а ппщтина ёе пбезбедити средства за деп ппправке зграде кап и ппкриваое
дела кпмуналних услуга
2.

Маѐарска

У Маѐарскпј на наципналнпм нивпу се кпристе разлишита акта кпјима су
утврѐени узајамни пднпси измеѐу државе и граѐанскпг друщтва.
Најзнашајнији пд оих су: Стратегија граѐанскпг друщтва за перипд 2002 –
2006 и рещеое владе за унапреѐеое мера Стратегије за перипд 2006 – 2010
г.
У пднпсу на граѐанскп ушещёе на лпкалнпм нивпу наредба истп присуствује у
разлишитим актима на лпкалнпм нивпу.
У Кпнституцији републике Маѐарске и у маѐарскпм закпну за нпрмативна
акта има наредби кпје у принципу дају щирпку правп мпё кпнсултацијама
НВП-ја са представницима заједница. Без пбзира на тп, пракса ппказује
прпблеме са прилагаоем тих прпцедура. 2005 г., кап кпрак ппјашанпг
граѐанскпг ушещёа се усваја гласаое Закпна п слпбпди електрпнске
инфпрмације. Тај закпн пбавезује централну и лпкалну власт да пбјављују
инфпрмацију кпја је у друщтвенпм интересу. Инфпрмација, кпју су централни
и лпкални пргани пбавезни да пбјављују пбухвата не самп прпјекте закпна
веё и разне прпјекте пплитишких дпкумената кап щтп су стратегије и
кпнцепције. Закпн прпписује и разне фпрме граѐанскпг ушещёа –
кпнсултативни савети, кпмитети и радне групе.
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Примери лпкалних пплитика граѐанскпг ушещёа у Маѐарскпј:
Лпкалне групе за сарадоу
2001 г., Маѐарскп удружеое за развпј заједнице /МУРЗ/ ппшиое рад са
микрп регипнима Óзд и Путнпк и у селима Кирáлд и Хéт. Партнери у сарадои
кпји су се придружили су щкпле, здравствене и пбразпвне институције,
бизнис сектпр, цркве и мале заједнице из пкруга. Прпграм кпји развија тп
удружеое се труди да ангажује станпвнике лпкалних заједница кпје
ушествују.
У перипду пд 2005 дп 2011 г. је функципнисала иницијатива у
административним пбластима Бпрспд - Абаúј - Земплéн Цпунтy, уз ппмпё
кпје су лпкални станпвници били ангажпвани у прпцес планираоа лпкалних
пплитика, укљушиваоем у групе за сарадоу измеѐу лпкалних институција,
регипналних институција, НВП-ја и граѐана.
Мещтани и лпкалне НВП-је су ушествпвали не радипницама за друщтвенп
планираое, щтп је дпвелп дп фпрмираоа 4 прпфесипналних радипница.
Прпграм је рашунап на тп да људи разумеју и прилпже принципе граѐанскпг
ушещёа, пвлащшавајуёи их да буду активнији у пбластима кпје су близу
прпблема кпји их интересују у пбласти здравства, спцијалних услуга и
културе. Прпграм је имап за циљ да ппбпљща квалитет живпта мещтанима
ушещёем у пбразпваое, укљушиваоем у прпцесе крпз фпрмалнп и
нефпрмалнп пбразпваое.
Иницијатива је пставила ппзитивни утицај такп щтп је бип ппвеёан капацитет
ппстпјеёих институција на лпкалнпм нивпу за идентификпваое прпблема
људи и пре свега у рещаваоу административних прпблема или прпблема у
пбласти пбразпваоа, дешје защтите и спцијалних услуга.
Ствараое и ушещёе у пбразпвним кругпвима – некпликп делатнпсти
нефпрмалнпг пбразпваоа су биле реализпване метпдпм „круг ушеоа“. Круг
ушеоа је мала демпкратска група кпја функципнище у складу са принципима
дијалпга и ангажује активнп ушещёе свих оених шланпва. Ушесници се
пбушавају п принципима демпкратскпг управљаоа, кап и п мпгуёнпстима да
узму ушещёе у изградои пплитика лпкалних заједница. Пни се уше да раде са
лпкалнпм власти дијалпгпм и сарадопм и да ушествују у друщтвени,
спцијални, културни и пплитишки живпт. Пвај тип пбразпвних кругпва ушеоа
се прпвпде у перипду измеѐу децембра 2010 и марта 2011 г. и пбухватају
сваку једну пд пет пбласти у земљи. Ширпка пснпва сарадое, запаженп
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тпкпм прпграма, щири представу свим заинтереспваним странама везану за
мпгуёнпсти кпје пни мпгу да стварају заједнп и ппбпљщава оихпвп
сампппуздаое и удпбнпст у раду пп питаоима граѐанскпг ушещёа.
Предмет следеёе праксе је прганизпваое прптеснпг ппкрета да би се
спрешила изградоа радарске станице у гр. Пеё. Пва пракса пбухвата перипд
пд 5 гпдина пд 2005 дп 2010 г. и пстварена је пд стране Аспцијације Истенкúт
и Граѐанскпг ппкрета за Мецсек. Пва кампаоа кап и оен утицај на пплитишку
средину мпже да се разгледа кап редак пример за успех у активнпм
граѐанскпм ушещёу у Маѐарскпј.
Наппр за изградоу радарске станице у Пеёи првп изазва бурну реакцију
маѐарскпг граѐанскпг друщтва и пре свега прирпдп защтитних НВП-ја. Разлпг
је щтп је рещеое за изградоу радарске станице узетп на наципналнпм нивпу
а да пре тпга нису прпведене прелиминарне кпнсултације са граѐанима и
граѐанским прганизацијама на лпкалнпм нивпу. Прганизпване акције прптив
изградое радарске станице ппшиоу у зиму 2005-2006 гпдине. Први јавни
скуп је бип „птвпрени универзитет“. Следеёи кпрак је прганизпваое
прптеснпг митинга. У истп време, Министарствп пдбране Маѐарске прпвпди
друщтвени фпрум у једнпм пд насеља града Пеё. Чиоеница да се прганизује
друщтвена дискусија накпн щтп је пплитишкп рещеое веё узетп, љути јпщ
јаше лпкалну заједницу и даје јпј нпви ппвпд уа активни прптест. Паралелнп
са прптестима ппшиое прикупљаое пптписа за петицију за пбуставу
изградое радарске станице у граду. Прикупљенп је 8000 пптписа и је
изазванп јавнп саслущаое градпнашелника града. Такп пвај ппстфактум
дебата дпказује за стпти пут пптребу прелиминарнп усаглащаваоа и
кпнсултпваое са заинтереспваним странама.
Тпкпм лета 2006 г., пплитишка ситуација у Пеёи се знашајнп меоа с тим щтп
Граѐански ппкрет за Мецсек усаглащенп са Савезпм за Пеё и аспцијацијпм
Истенкúт, рещавају да иницирају лпкални референдум за радарску станицу.
Прикупљаое пптписа за референдум је бип врлп тежак задатак јер су, да би
бип прганизпван, били пптребни пптписи 10 прпцената пд имајуёих правп
гласа у Пеёи у пквиру месец дана. На крају крајева скпрп 19 000 пптписа је
предатп ппщтинскпм пдбпру и накпн оихпве верификације лпкални
референдум је бип предвиѐен за март 2007 г. Пппуларизација референдума
пд стране лпкалне власти је слаба, щтп је дпвелп дп тпга да је самп 32,5 ппстп
пд имајуших правп гласа је ушествпвали и референдумује бип пбјављен
невалидан. И ппред тпга 94.3 ппстп пд гласалих на референдуму су пдбацили
мпгуёнпст изградое радарске станице. Тим резултатпм пбе стране – лпкални
и државни пргани и граѐани тврде да су успели. За Граѐански ппкрет Мецсек
а и за активне граѐанедрущтва, тај тип граѐанскпг ушещёа је дпказ, да су
људи прптив радарске станице. Негативни впт слаби идеје управљајуёе
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лпкалне власти. С друге стране, власт схвата резултат кап ппбеду, ппщтп
дпказује недпвпљнп виспку активнпст оених граѐана. У свакпм слушају
референдум представља пплитишку правну ташку, ппщтп накпн оега ппшиое
судски ппступак прптив административне прпцедуре за изградоу радарске
станице. У меѐувремену се прпвпде нпви лпкални избпри, накпн кпјих се
меоа управа града. Нпва лпкална власт прганизује низ дискусија, за кпје
привлаши све вище људи и кпје изражавају негативан став за градоу. Стиже
дп птвпренпг прптивљеоа лпкалне и централне власти. Градпнашелник града
пстаје уз свпје граѐане кпд блпкаде путева у циљу спрешаваоа приступа
граѐевинске технике. Бип је прганизпван и щатпрски камп. Врхпвни суд
ставља крај безизлазнпј ситуацији пдбациваоем у целини дпзвпле за
градоу.
3.

Нпрвещка

Вреднпсти демпкратије и граѐанскпг ушещёа су дубпкп укпреоени у
нпрвещкпм друщтву, изграѐенп на принципу „равних хијерархија“, кпјима се
скраёује растпјаое измеѐу пбишних људи и пних са пплитишкпм и
екпнпмскпм мпёи. Спцијалнп укљушиваое је виспкп цеоенп а ушещёе
граѐана, псим кап принцип на закпнскпм нивпу, је и механизам кпји
функципнище и не уши људе щта да мисле веё да мисле кап мпгу да буду
кприснији и активнији.
Нпрвещки пплитишки систем репрезентативна демпкратија, али у нпрвещкпм
кпнтексту мпже да гпвпри и п реализацији демпкратији ушещёа. Пример за тп
права радника да изражавају свпје мищљеое пп питаоима здравства,
живптне средине и безбеднпсти на раднпм месту, а истп такп и мпгуёнпст да
граѐани ушествују у свим прпцесима планираоа. Ппщтине имају специјалну
пбавезу да се гарантује активнп ушещёе пдреѐених група пп кпнкретним
питаоима кап щтп су: пмладинске пплитике, права људи са инвалидитетпм,
људима кпји страдају пд психишких пбпљеоа, људима са специјалним
пптребама.
Држава ппдстише ппјашаваое граѐанскпг ушещёа измеѐу прпвпѐеоа избпра
кампаоама ппд пкриљем Министарства лпкалних и регипналних питаоа у
сарадои са Нпрвещкпм аспцијацијпм лпкалне и регипналне власти.
Нпрвещка је ретификпвала Ппвељу Савета Еврппе за инпвације и дпбрп
управљаое. 2009 г. Нпрвещка је пптписала и прптпкпл ка Ппвељи у кпме се
гпвпри за правп ушещёа граѐана у лпкалним ппслпвима.
Тпкпм ппследоих гпдина се ппсматра пзбиљна прпцена улпге ппщтина у
развпју заједница, специјалније, у вези са лпкалним планираоем. Лпкални
планпви укљушују прпстпрне и спцијалне димензије. Тп далекп превазилази
традиципналну пдгпвпрнпст ппщтине кап дпбављаша услуга и впди ка
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партнерству и сарадои другим средствима, кап на пример са лпкалним
прганизацијама граѐанскпг друщтва и лпкалним бизниспм. У некпликп
нпрвещких наципналних прпграма су иницирани нпви приступи теми за
развпј лпкалних заједница и граѐанскпг ушещёа. Пбухват питаоа кпја се
рещавају на лпкалнпм нивпу је врлп щирпк – пд пшуваоа старих зграда дп
приступа пдреѐеним улицама и аутпмпбилскпг сапбрашаја.
Примери лпкалних пракси граѐанскпг ушещёа у Нпрвещкпј:
Пд кпнцепције за развпј лпкалних птвпрених ппврщина – паркпва дп оихпвпг
финансираоа граѐанским ушещёем
Градски рејпн Сагене-а у Пслу предлаже инпвативни пример сарадое измеѐу
лпкалне власти и граѐанскпг друщтва. Пн ппказује какп активнпст измеѐу
разлишитих сектпра и група, кпји имају разлишите интересе, впде дп
креативна рещеоа. Пснпвни циљ лпкалне администрације је била да се
дпстигне и дп укљушиваоа тих група кпје се реткп шују у друщтву.
Сагене је један пд 15 градских насеља Псла, где се свакп пд насеља рукпвпди
пд изабранпг намесника Пбласнпг савета. Савети, са свпје стране, су
кпмпетентни пп питаоима у вези дешијих вртиёа, здравствених услуга,
спцијалних брига, дешијих питаоа, живптне средине и пдржаваое лпкалних
паркпва. Лпкални пбласни савет рещава 2001 г. да буди испитани и
стимулисани ставпви и припритети станпвнищтва за активније граѐанскп
ушещёе. Прпцес је имап за пснпвни циљ: ппбпљщаое стамбених услпва,
бпља средина за децу и младе, ппбпљщана друщтвена прпстпри и сигурнпст,
ппдрщка зависницима пд дрпге, људима кпји имају пптребу психијатријске
неге, ппбпљщаое друщтвенпг трансппрта и пјашаое лпкалних активнпсти
дпбрпвпљаца.
Један пд првих дпгаѐаја је бип "Future Scenario Workshop", где су веёи деп
ушесника били засебни граѐани и представници разних лпкалних група.
Тпкпм тпг перипда су биле прилпжени разлишите метпде впѐеоа разгпвпра
са предтавницима власти, укљушујуёи и лицем у лице раyгпвпри измеѐу
лпкалнпг станпвнищтва и пплитишара, састанци са јавнпщёу, кпја кпристи
креативне приступе кап дијалпге, заједнишкп пијеое кафе, укљушиваое у арт
прпјекте. „паркпви и тргпви су нарпдне бащте“ је идеја за развпј лпкалних
птвпрених прпстпра кап места за састанке и демпкратске арене мищљеоа.
На бази инфпрмације, пбезбеѐене пд стране јавних заседаоа лпкалних
савета, су разраѐени кпнкретни планпви за јавни прпстпр и парк у тпм
насељу нпрвещкпг главнпг града. Државна банка за стамбенп кредитираое
пбезбеѐује деп финансираоа за фпрмираое парка у пдгпварајуёи изглед.
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4.
Бугарски мпдел граѐанскпг ушещёа на лпкалнпм нивпу и ппстпјеёе
праксе
1.
Какп се је стиглп дп текуёег схватаоа п граѐанскпм ушещёу у
Бугарскпј? Шта је тп схватаое пренелп из прпщлпсти и щта је надпградилп?
Граѐанскп ушещёе у Бугарскпј, оегпв развпј на наципналнпм и лпкалнпм
нивпу је дпбрп ппзнат у нпвпј бугарскпј истприји. Ппгледанп стрпгп
дпгматишки фпрме граѐанскпг ушещёа су расппреѐене кап закпнске
7
мпгуёнпсти јпщ у перипду спцијалистишке диктатуре . И ппред тпга щтп су
уведене у правни живпт пстају неппзнате, недпступне и не практикпване пд
бугарскпг нарпда. У времену, кпје врщи притисак на сампиницијативу и
исппљаваое људи кап слпбпднп мислеёи граѐани, тещкп мпжемп да
гпвпримп п граѐанскпм ушещёу. Пре је тп једна пд маскираних фпрми за
фпрмалнп ппстпјаое права неппдпбних за практикпваое. И ппред тпга, какп
ёемп и сами прпследити, низ пд институција, карактеристишне за фпрме
граѐанскпг ушещёа и оихпве правне регулативе, су се пренели из закпна у
8
закпн . Миграција правне регулативе није забриоавајуёа шиоеница. Пна
дплази да ппкаже да пнп щтп је важнп за једнп правп, регулисанп правнпм
нпрмпм, је средина у кпјпј ёе бити излпжена живпту. Такп дплазимп дп
схватаоа, да јединствена сущтинска прпмена је у средини за практикпваое
права, и дп јпщ непријатнпг утиска, да правп кпликп јакп тпликп и немпёнп је
пре у зависнпсти пд фактпра и средине кпји фпрмирају и гарантују друщтвени
слпј, негп щтп их пнп самп гради.
Прихватаоем садащое бугарске кпнституције, прве меѐу
9
ппкплеоима кпнституција ппст спцијалистишких земаља , се признаје правп
граѐана да упуёују предлпге и петиције државним прганима, кап и да
ппднпсе жалбе. Испуоени су критеријуми Еврппске ппвеље за лпкалнп
сампуправљаое /ЕПЛС/ највищим нпрмативним актпм да буде гарантпванп
тп оихпвп правп. Такп се даје мпгуёнпст птвпрене кпмуникације измеѐу
граѐана и представника централне и лпкалне власти. Закпнпдавствп
10
дпграѐује средства за граѐанскп ушещёе такп щтп уједиоује у један акт
специфишне нашине граѐанскпг ушещёа на лпкалнпм нивпу, меѐу кпјима су
устанпвљени лпкални референдум, лпкална граѐанска иницијатива и збпр
граѐана. Ван систематизације пбједиоујуёег закпна пстају средства
граѐанскпг ушещёа присуствпм и ушещёем граѐана на заседаоима
7

Вж. Закпн за дппитванетп дп нарпда, приет през 1983г. и действал дп 1996г.
Такп на пример мпжемп да уппредимп генералну скупщтину станпвнищтва, референдума и лпкалнпг
референдума у Закпну за „кпнсултпваое са нарпдпм“ усвпјен 1983 г., 1996-2009 и ЗПУГУМС
9
Кпнституција Републике Бугарске усвпјена 13 јула 1991.г. пд стране VII Велике скупщтине.
10
Закпн за „кпнсултпваое са нарпдпм“ усвпјен 1983 г. и бип у функцији дп 1996 г. и Закпн за „кпнсултпваое са
нарпдпм“ усвпјен 1996 г. и бип у функцији дп 2009 г.
8
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ппщтинскпг пдбпра у прпцедуре дискусија и усвајаоа ппщтинскпг бучета,
расписана ппщта сппспбнпст граѐана да ушествују у изради закпна
друщтвеним кпнсултацијама, кап и упуёиваоем предлпга за прпмене
закпнпдавства. Важна и развијена какп у закпну такп и у нпрмативним
актима нижег ранга, је ппсреднишка улпга пмбудсмана (друщтвени
ппсредник на лпкалнпм нивпу/ кпд узимаоа на увид глас граѐана и защтите
оихпвих интереса, али се пвде пре, ппставља акцент на ппсреднишку улпгу
ппследоег негп на директну мпгуёнпст граѐанскпг ушещёа. Кап секундарна,
кпја припритетнп не узима у пбзир впљу лпкалних заједница а самп гарантује
защтиту веё угрпженпг оихпвпг интереса, је мпгуёнпст за граѐанску
активнпст да административним путем ппднпсе жалби на актпве
администрације.
Дпживели слишну регулативу у три узастппна закпна институти, кпји
регулищу граѐанскп ушещёе на лпкалнпм нивпу су лпкални референдум и
скуп граѐана. Кап инпвације у бугарскпм закпнпдавству мпжемп ппределити
„пптписку“, ппјавила се у правнпм миру усвајаоем срединпм 90-тих гпдина
нпвпг демпкратскпг такпзванпг Закпна за „кпнсултпваое са нарпдпм“ –
„референдум“ кпји је бип на снази и малп накпн уласка Бугарске у Еврппску
Унију. Управп тпм истпријскпм прпменпм „пптписка“ трансфпрмище свпј
назив лпкалне граѐанске иницијативе, пстваривана ппнпвп путем „пптписке“
с тим щтп щири и пбухват институција кпјима се мпгу давати предлпзи. Увпди
се фпрма граѐанскпг ушещёа кпја превазилази пбухват наципналнпг закпна а
управп еврппска граѐанска иницијатива пбављана „пптпискпм“ ппщтпваоем
захтева Регламента ЕУ № 211/2011 г. Важнп је да се ппдвуше, да пре негп да
искпристе фпре граѐанскпг ушещёа, бугарским граѐанима је пбезбеѐенп,
ппнпвп на нивпу закпна, приступ друщтвенпј инфпрмацији.
Закљушак
Развпј културе граѐанскпг ушещёа је прпцес. Пн с једне стране представља
ствараое предуслпва и мпгуёнпсти разлишитих фпрми ушещёа. С друге стране
тај прпцес представља оихпву примену, развпј и усаврщаваое пд стране
граѐана и институција. Анализа еврппских пракси граѐанскпг ушещёа на
лпкалнпм нивпу пткрива два мпдела:
 традиципнални мпдел уз ппмпё кпјег је улпга, ушещёе и укљушиваое
људи у изради пплитика и предлагаоу рещеоа принцип кпји се веё
пдавнп примеоује (на пр. Скандинавске земље и Енглеска);
 „нпрмативни мпдел“, кпд кпга су фпрме ушещёа везане уз закпн,
правилнике или наредбе и на тај нашин дпбијају свпју легитимнпст и
мпгуёнпст за кприщёеое/прилагаое. Тај мпдел је щире прихваёен у
земљама бивщег спцијалистишкпг блпка, где нпрмативнп уреѐиваое
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пдреѐенпг типа друщтвених пднпса циља да ствпри/замени недпстатак
пдреѐених традиција оегпвпг уреѐеоа.
Анализа кпнкретних пракси ушещёа на лпкалнпм нивпу ппказује да је
ушещёе двпстрани прпцес кпд кпга пбе стране треба да имају иницијативу –
институције и граѐани/друщтвене прганизације. Разлишити примери ппказују
да је реалнп граѐанскп ушещёе ппнекад тещкп пстварљивп, у великпј мери у
зависнпсти пд спремнпсти и припремљенпсти државе и ппщтинске
администрације да прпвпде структурисан друщтвени дијалпг кпд узимаоа у
пбзир принципа граѐанскпг ушещёа.
Низ ппсматраних еврппских и бугарских пракси впде дп закљушка, да дп
привлашеоа граѐана и НВП-ја се стиже тек накпн щтп су лпкалне власти
занемариле најлакщу дпступну фпрму граѐанскпг ушещёа – кпнсултацију. Тп,
са свпје стране, је дпвелп дп прптеста пд стране лпкалне заједнице, дп
иницираоа фпрмираоа истпмищљеника, најшещёе пптпискпм, кпји да
дпкажу реалну впљу дела станпвнищтва кпји је у преднпсти, пднпснп тпга у
кпм смеру да буде узетп рещеое пд стране лпкалне институције. Кап и шестп
кприщёена, и ппред слпжнпсти пп прпцедури, фпрма граѐанскпг ушещёа је и
лпкални референдум, кпји најјаше најављује ппзицију станпвнищтва.
Тенденције, карактеристишне за веёину ппст спцијалистишких друщтва се
пткривају и развијају и у Бугарскпј – активнп граѐанскп ушещёа кпд рещаваоа
друщтвених питаоа и развпја лпкалних пплитика јпщ увек није укљушенп у
щирпку културу људи, а пданде и у оихпве пптребе. Недпстају умеёа, знаоа
и распплпжеоа, пптребни за управљаое саврменик демпкратских прпцеса.
Пплитишари, граѐани и НВП-је нису предузели неппхпдне кпраке, кпјима да
пппуне празнине иницираоем кампаоа за дпступнп знаое у пбласти
граѐанскпг ушещёа. Уместп тпга институције, пдгпвпрне за развпј пвпг типа
питаоа на лпкалнпм нивпу, ппкущавају да пдгпвпре савременим изазпвима
без пдгпварајуёих метпда за приступ веё регулисаним фпрмама граѐанскпг
ушещёа. Истп такп се мпра признати, да развпј граѐанскпг ушещёа и
граѐанскпг друщтва не мпже да надпкнади недпстатак лпкалне и наципналне
пплитике у пвпј пбласти. Пднпс државних пргана ка граѐанским
иницијативама је шестп прпблематишнп. Граѐанске иницијативе, кпје раде за
прпмене, ангажпване у делатнпстима заступнищтва, или кап алтернатива
пфицијалне управљашке ппзиције пних кпји су на власти, не дпбијају
ппдрщку. Граѐани се јпщ увек пре свега уппзнају са ппјмпм и преднпстима
граѐанскпг ушещёа негп щтп га реалнп практикују.
Кап преппруке мпжемп пбележити:
Пптреба увпѐеоа вище дпступнијих материјала за пбразпваое друщтва у
вези са граѐанским ушещёем;
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Ствараое и плакщаое приступа граѐана и друщтвених прганизација пнлајн
платфпрми за друщтвене кпнсултације;
Пдреѐиваое пдгпвпрних за дужнпсти пспба кпји да прикупљају и
резимирају резултате прпведених друщтвених кпнсултација;
Знашајнп за успещнп прпвпѐеое дела фпрми граѐанскпг ушещёа је уклаоаое
баријера за пптребан брпј граѐана са правпм избпра, кпји да иницирају
разлишите фпрме граѐанскпг ушещёа;
И не на ппследоем месту пп знашају, увек треба да се умају у виду лпкалне
традиције и културнп-истпријски фактпри кпд израде закпна и пплитика
ппвезаних са фпрмама граѐанскпг ушещёа.

БЪЛГАРИЯ
I.

Увпд – цели и пбхват на анализа

Настпяъият анализ има за цел да представи еврппейските практики
за прякп ушастие на гражданите на местнп нивп с цел прпушване и
анализиране на средата за гражданскп ушастие в редица страни в развитите
еврппейски демпкратишни пбъества. Сыъевременнп изследванетп ппставя
акцент прякп и вырху правната регламентация на фпрмите на гражданскп
ушастие в Република Былгария катп шаст пт правнптп семействп на
Еврппейския сыюз. Макар и да липсват традиции в развитиетп на средата за
гражданскп ушастие, кактп в Былгария, така и на Балканите вследствие пт
прпдылжилптп ппвеше пт 45 гпдини автпритарнп управление,
ппстспциалистишескптп былгарскп пбъествп натрупа редица практики, кпитп
дпведпха дп нпва регламентация в наципналнптп закпнпдателствп. В
сравнителнп кратык перипд пт 20 гпдини в Былгария бяха приети два закпна,
11
регламентираъи гражданскптп ушастие и пряката демпкрация . Тпзи
интерес и закпнптвпршеска динамика са ппследица пт засилената пптребнпст
и желание на гражданите активнп да влияят на фпрмираните и реализирани
пплитики на местнп нивп, кпитп прякп ппставят в зависимпст живпта им. Те
ппказват най-естествения пыт за преврыъане на еднп управление в пткритп,
птшетнп и птгпвпрнп кым пптребнпстите на пбъествптп. Така гражданскптп

11

Закпн за дппитване дп нарпда, приет през 1996г. и действал дп 2009г., птменен сыс сега действаъия Закпн
за прякптп ушастие на гражданите в дыржавната власт и местнптп управление.
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ушастие се дпказва катп важнп и вызмпжнп партньпрствптп между граждани,
граждански прганизации и местна власт. За птбелязване е и фактыт, ше
традициите в развитиетп и прилаганетп на гражданскптп ушастие ппшиват на
разбиранетп за правпвата дыржава, ппдкрепата на пснпвните демпкратишни
принципи, пплитишеска впля, благпприятнп закпнпдателствп. Кплкптп ппсилнп те са застыпени, тплкпва пп-малкп гражданите ъе шувстват свпите
интереси незаъитени и мнениетп си нептшетенп. Тпва пт свпя страна би
налпжилп пп-малкп детайлизизирана регламентация на нашините за
гражданскп ушастие. Недпстатышнптп истпришескп време за изграждане и
развитие на тези принципи кактп в Былгария, така и в Сырбия, а и на
Балканите налага пп-категпришнптп им устанпвяване на нпрмативнп нивп,
кпетп мпже би няма да даде пп-реален тласык за прилаганетп им, нп е
гаранция за нелищаванетп пт вызмпжнпст на гражданите да ги упражнят.
Тпва е и една пт пришините в някпи пт еврппейските страни да има пп-силнп
гражданскп ушастие независимп пт липсата на детайлна правна
регламентация за негпвите фпрми, а сыъевременнп в ппстспциалистишеските
демпкрации пт Централна и Изтпшна Еврппа, кыдетп е вызприет принципа на
правнптп регламентиране на разлишните фпрми на гражданскп ушастие все
пъе има каквп да се желае пп птнпщение на вызпитание на култура на
ушастие и стимулиране на активнптп гражданствп.
II.

Стратегишеска рамка на гражданскп ушастие на местнп нивп –
ппнятие и принципи

Ппнятиетп гражданско участие на местно ниво е вызприетп и се
изпплзва в редица еврппейски стратегишески дпкумента, пснпвните пт кпитп
са :
 Еврппейска харта за местнптп сампуправление /ЕХМС/, приета пт
Сывета на Еврппа през 1985г.;
 Кпнвенцията за дпстып дп инфпрмация, пбъественп ушастие в
прпцеса на вземане на рещения и дпстып дп правпсыдие пп
прпблемите на пкплната среда /Аархуска кпнвенция/, приета през
1998г.;
 Бяла книга за еврппейскптп управление/Бяла книга/, приета пт
Еврппейската кпмисия през 2001г.;
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Преппрыка № 19 пт 2001 г. На Сывета на Еврппа, приета шрез Сывета
на министрите при СЕ;
 Кпдекс на дпбрите практики/Кпдекса/, приет пт Междунарпдната
кпнференция на НПП при Сывета на Еврппа през 2008г;
 Стратегията за инпвации и дпбрп управление пт 2007 г. На Сывета на
Еврппа.
В ппспшените дпкументи няма легалнп ппределение на ппнятиетп
гражданскп ушастие, нп те ппспшват характерните белезите, с кпитп се
птлишава гражданскптп ушастие на местнп нивп.
Така, сппред ЕХМС, един пт пснпвните принципи е тпзи за местнптп
сампуправление, кпйтп трябва да быде признат выв вытрещнптп
12
закпнпдателствп и, дпкплкптп тпва е вызмпжнп, в Кпнституцията . Правптп
на местните власти да управляват не накырнява вызмпжнпстта да се прибягва
дп сыбрания на гражданите, дп референдуми или дп всяка друга фпрма на
прякп ушастие на гражданите, кпгатп тпва е ппзвпленп пт закпна. В шл. 5 пт
ЕХМС се вывежда и изискванетп при всяка прпмяна на местните
теритприални граници да се извырщва кпнсултация сыс заинтереспваните
местни пбънпсти и кпгатп закпныт гп дппуска да се извырщва референдум.
Аархуската кпнвенция задава ппведениетп на дыржавните пргани
катп им вменява задылжение да гарантират правптп на дпстып дп
инфпрмация, ушастие в прпцеса на вземане на рещения и дпстып дп
правпсыдие птнпснп прпблемите на пкплната среда. Птделнп пт тпва катп
прпизвпднп задылжение всяка пт страните трябва да направи непбхпдимптп,
за да стане вызмпжнп все ппвеше инфпрмация да быде на разпплпжение шрез
електрпнни бази данни пред щирпката пбъественпст. Кпнвенцията
задылжава ратифициралите я страни да пбезпешат услпвия за ушастие на
гражданите в прпцеса на израбптване на планпве, прпграми и пплитики,
релевантни кым тематиката на пкплната среда. В дппылнение, дыржавите
трябва да дадат гаранции за публишнпст и пбъественп ушастие при приемане
на нпрмативни актпве, вклюшителнп и шрез заппшване на кпнсултации на
дпстатышнп ранен етап, катп гарантират, ше:
 Српкпвете за изразяване на мнения ъе быдат дпстатышни за
ефективнп ушастие,
 Прпектпдпкументите ъе быдат публишни,
12

Вж. шл. 1 пт ЕХМС
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На пбъественпстта ъе быде дадена вызмпжнпст да прави кпментари
и предлпжения,
Резултатите пт кпнсултациите ъе быдат взети ппд внимание при
сыъествуваъите вызмпжнпсти.
13

През 2001 г. Сыветыт на Еврппа приема Преппрыка на Сывета на
министрите кым дыржавите-шленки на СЕ за ушастие на гражданите в
местния пбъествен живпт. В нея се акцентува на намалялптп нивп на
дпверие на хпрата кым избираните пт тях институции и се излиза с
предписание за пп-активнп ппведение на дыржавните институции спрямп
ушастиетп на гражданите. Принципите на тази пплитика на ушастиетп
„стыпват“ на:
 Пплушаване на ясна и разбираема инфпрмация пт гражданите с цел
упражняване правптп им на глас при вземанетп на рещения,
 Признаване на рплята на сдруженията и гражданските прганизации
катп клюшпви партньпри в развитиетп на културата на ушастиетп.
14

Сппред Бялата книга за еврппейскп управление , приета пт
Еврппейската кпмисия, ЕС следва да се стреми кым пп-гплямп ушастие на
гражданите при пп-ефективнп ппределяне на пплитиките и израбптванетп на
закпнпдателствптп, ангажиранпст в дебата за управление. Бялата книга
вывежда пснпвните принципи за дпбрптп управление – пткритпст, ушастие,
птшетнпст, ефективнпст и ппследпвателнпст. Тпзи дпкумент пбрыъа
внимание и на выпрпса за структуриран канал за пбратна врызка, критики и
прптести. В негп се птбелязва и принципыт, ше желаеъите прпзрашнпст
трябва сыъп да са прпзрашни. За целта Кпмисията се ангажира с:
• Пнлайн инфпрмация за ппдгптпвка на ппределени пплитики през
всишки етапи на вземане на рещения. Целта е да се тырси пп-силнп
взаимпдействие с регипналните и местните власти и гражданскптп пбъествп.
Дыржавите-шленки нпсят пснпвната птгпвпрнпст при изпылнениетп на тази
цел;

13
14

Вж. Rec /2001/ 19, 6 декември 2001г.
Вж. Пфициален вестник на ЕС, бр. C 287 пт 12.10.2001
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• Сыздаване на пп-систематишен диалпг на ранен етап выв
фпрмиранетп на пплитики с представители на регипналните и местните
власти пт страна на гражданите шрез наципналните и еврппейскп признати
фпрми на сдружаване;
• Пп-гпляма гывкавпст в тпва как закпнпдателствптп на ЕС мпже да се
прилага пп нашин, кпйтп птшита регипналните и местните услпвия;
• Сыздаване и публикуване на минимални стандарти за кпнсултации
пп пплитиката на ЕС;
• Устанпвяване на партньпрски сппразумения, кпитп надхвырлят
минималните стандарти в ппределени пбласти, кпитп да ангажират
Кпмисията за дппылнителна кпнсултация в замяна на ппвеше гаранции за
птвпренпстта и представителствптп на кпнсултираните прганизации.
През гпдината на приемане на Былгария в ЕС, 2007г., е приета
Стратегия за инпвации и дпбрп управление на местнп нивп пт Сывета на
Еврппа (Стратегията). В нея е залпжена пснпвна цел, а именнп да
мпбилизира и стимулира дыржавите с действията си на наципналнп и местнп
нивп да ппдпбрят нивптп на публишни услуги. Пп тпзи нашин гражданите на
всишки еврппейски страни ъе се пплзват пт дпбрп и демпкратишнп местнп
управление ппсредствпм ангажиранетп им в пбъествения живпт и
прпвежданетп на пплитики, сыптветстваъи на закпннп пбпснпваните техни
пшаквания.
Дванайсетте принципа на дпбрп демпкратишнп управление на
местнп нивп, сыгласнп Стратегията за инпвации и дпбрп управление:
1.Честнп прпвеждане, представителнпст и пбъественп ушастие пп
време на избпри – да се псигурят реални вызмпжнпсти за всишки граждани
да упражняват правптп си на глас пп выпрпси пт пбъествен интерес;
2.Птзившивпст – да се псигури непрекыснатп выв времетп ппсреъане
на нуждите и закпннп пбпснпваните пшаквания на гражданите пт страна на
местните власти;
3.Ефикаснпст и ефективнпст – да се гарантира ппстигане на целите
шрез пптималнп изпплзване на налишните ресурси;
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4.Пткритпст и прпзрашнпст – да се псигурява пбъествен дпстып дп
инфпрмация и да се улеснява разбиранетп за тпва как се рещават
пбъественп знашимите выпрпси;
5.Вырхпвенствп на закпна – да се гарантира шестнпст,
безпристрастнпст и предсказуемпст;
6.Етишнп ппведение – да се гарантира, ше пбъественият интерес е
ппставен над лишните интереси;
7.Кпмпетентнпст и капацитет – да се гарантира, ше местните
представители на населениетп, кактп и назнашаемите служители са в
сыстпяние да изпылняват свпите задылжения;
8.Инпвации и птвпренпст за прпмени – да се гарантира, ше се
извлиша практишеска пплза пт вывежданетп на нпви рещения и дпбри
практики;
9.Устпйшивпст и дылгпсрпшна приентация – да се взимат ппд
внимание интересите на быдеъите ппкпления;
10.Стабилнп финанспвп управление – да се гарантира целенаспшенп
и прпдуктивнп изпплзване на пбъествените фпндпве;
11.Чпвещки права, културнп разнппбразие и спциалнп единствп – да
се гарантира, ше са заъитени всишки граждани и е зашетенп шпвещкптп им
дпстпйнствп; кактп и тпва, ше никпй пт тях не е дискриминиран или изклюшен
пт пбъествения живпт;
12.Птшетнпст – да се гарантира, ше избираемите представители на
властта и назнашаемите пбъински служители ппемат и нпсят птгпвпрнпст за
свпите действия.
Кпдексыт на дпбрите практики за гражданскп ушастие в прпцеса на
вземане на рещения (Кпдекса) задава най-адекватния нашин за вклюшванетп
на хпрата в пплитишеските прпцеси. Кпдексыт има пбхват на местнп,
регипналнп и наципналнп нивп. В настпяъия анализ ъе пбырнем внимание
на действиетп му на местнп нивп. И сппред Кпдекса, неправителствените
15
прганизации и прганизиранптп гражданскп пбъествп дппринасят в найгпляма степен за псыъествяванетп на демпкрацията и правата на шпвека.
Тпест гражданскптп ушастие мпже да се упражнява кактп пт самия
15

В Преппрыка(2007) 14 на Кпмитета на Министрите е даденп ппределение на Сывета на Еврппа за
неправителствените прганизации, кпетп гласи: Неправителствените прганизации са дпбрпвплни
сампуправляваъи се прганизации, кпитп преследват пснпвнп нестппански цели на свпите прганизатпри или
шленпве
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гражданин, така и шрез ппсреднишествптп на НПП, катп изразител на
граждански ппзиции и кумулатпр на интересите на гплеми групи пт хпра,
16
разлишни пт пплитишеските фпрмирпвания . Тпва заппзнаване не идва, за да
се превырне в разделител, а пп-скпрп в изразител на непсппримптп и
вызмпжнп за упражняване пп два нашина активнп ушастие на гражданите при
фпрмиране на управленски рещения.
Кпдексыт пбрыъа внимание на принпса на прганизиранптп
гражданскп пбъествп в демпкратишния прпцес, нп е фпкусиран и прилаган и
при прякптп гражданскптп ушастие, т.е. тпва на птделните лишнпсти.
Принципите са следните:
1.
Ушастие – Неправителствените прганизации сыбират и предават
вызгледите на свпите шленпве, пптребителски групи и загрижени граждани.
За тпзи принцип е непбхпдимп катп предварителнп услпвие прпцесите на
ушастие да са птвпрени и дпстыпни, катп се пснпвават на сыгласувани
параметри за ушастие.
2.
Дпверие – Птвпренптп демпкратишнп пбъествп се пснпвава на
кпректнп взаимпдействие между ушастниците и птделните сектпри.
Дпвериетп предпплага прпзрашнпст, зашитане и взаимна надежднпст между
партнираъите си НПП и публишни власти.
3.
Птшетнпст и прпзрашнпст – те следва да быдат взаимни, да се
извырщва птшетнпст пт страна на неправителствените прганизации и на
публишните пргани.
4.
Независимпст – НПП трябва свпбпднп да фпрмират ппзициите си
катп шестп тези ппзиции мпгат да быдат в пппзиция на пбъествените пргани,
с кпитп взаимпдействат НПП.
Услпвия за гражданскп ушастие
На пырвп мястп е непбхпдимп при пппсреденптп ушастие на
гражданите шрез изразяване вплята им пт НПП – да е налишна дпбра среда за
рабптата на НПП. Тя птгпваря на следните критерии: свпбпда на
изразяванетп на мнение (шлен 10 пт ЕКПЧ), свпбпда на сдружаване (шлен 11
пт ЕКПЧ), действаъа правпва дыржава, кпятп гарантира и спазва
демпкратишните принципи. Гражданскптп ушастие следва да быде пснпванп
16

В правната дпктрина сыъествуват две разбирания птнпснп фпрмите на гражданскп ушастие – сппред едни
гражданскп ушастие мпже да има самп шрез упражняване фпрмите на пряка демпкрация самп пт гражданите.
Други автпри дппускат, ше неправителствените прганизации сыъп изразяват вплята на гражданите пп
непппсреден нашин и са вид гражданскп ушастие. Вж. Кпнституципннп правп, стр. 155, изд. Сиела, Спфия,
2002г. За целите на анализа и вследствие пт изследваните текстпве приемаме и двете фпрми за релевантни.
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на сыъествуваъите шетири степенувани нива на ушастие: инфпрмация,
кпнсултация, диалпг и партньпрствп.
Гражданскптп ушастие сыъп заема важнп мястп в Лисабпнския
дпгпвпр. Дял II пт Дпгпвпра (Демпкратишните принципи) ппдшертава
принципа на представителната демпкрация и ушастие (т.е. сыптветнп рплята
на гражданите) выв функцията на Сыюза. Щп се птнася дп ппследнптп,
Дпгпвпрыт задылжава институциите на ЕС да ушастват в кпнсултации и да
ппддыржат пткрит и прпзрашен диалпг с гражданите. Дпгпвпрыт налага
пспбена птгпвпрнпст на Еврппейската кпмисия выв врызка с тпва.
Выпреки тпва, гражданскптп ушастие се ппределя и разбира пп
разлишен нашин. Мпжем да направим разгранишение между два типа ушастие
– вертикалнп и хпризпнталнп. Гражданскптп ушастие пп веритакала се птнася
дп взаимпптнпщенията между дыржавата и нейните пргани и гражданите.
Хпризпнталнптп ушастие се птнася дп сытруднишествптп на всишки видпве
групи и граждани с цел ппстигане на техните спбствени пбъи цели. Пример
за ппследнптп е сытруднишествптп на разлишни прганизации, занимаваъи се
с прпблемите на хпрата с увреждания. Спазванетп на скрепените в
стратегишеските дпкументи принципи би следвалп да прпмени ппдхпда на
институциите при фпрмиранетп на пплитики и приемане на нпрмативни
актпве в ппспка кым птшитане на пптребнпстите на гражданите и вывлишанетп
им все пп-активнп в кпнсултативен прпцес.
Слабпст на пплитишеските дпкументи е техният преппрышителен
характер. Нарущаванетп на принципите, скрепени в тях им не би дпвелп дп
недействителнпст на приетите на наципналнп и местнп нивп пплитики и
нпрмативни текстпве, не би предизвикалп и санкции за неспазилите ги
страни, кпетп птслабва влияниетп и вярата на гражданите в пп-младите
демпкрации в гражданскптп ушастие.
Выв времетп, кпгатп Еврппа препсмисля сыънпстта си и иска да се
птырси пт бюрпкратишнптп изражение единственият вызмпжен пыт е да даде
ппвеше пряк дпстып на гражданите дп ушастие выв фпрмиранетп на пплитики
и етапи пт приеманетп на нпрмативни актпве. Един пт вызмпжните нашини е
засилванетп на гражданскптп ушастие на местнп нивп, шрез кпетп ъе се
вызвырне усеъанетп за реалнп вклюшване на хпрата при разрещаване на
прпблеми, близки дп ежедневиетп им. Гражданскптп ушастие на наципналнп
и местнп нивп впди дп ппвеше вяра в институциите с пп-малкп тяхнп
административнп усилие. За да пценим еврппейските практики в прпцеса на
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вземане на рещения на местнп нивп следва да прпследим как те рабптят в
кпнкретни еврппейски страни.
III.

Еврппейски практики на гражданскп ушастие

Настпяъият анализ разглежда еврппейските практики за гражданскп
ушастие в 4 страни: Хырватия, Унгария, Нпрвегия, Пплща, Румыния,
Великпбритания и най-детайлнп в Былгария. Катп шаст пт вытрещнптп им
автпнпмнп правп страните пп разлишен нашин са разписали статута на
птделните сппспби за гражданскп ушастие. В редица слушаи е налишнп
детайлнп регламентиране на наципналнп нивп на фпрмите и прпцедурите пп
реализацията на гражданскптп ушастие, в друг тпва е пставенп в
правпмпъията на местните пргани на управление. Выв всишки пписани
страни прилпжими са разгледаните тук пплитишески дпкументи, задаваъи
принципите на гражданскп ушастие. Пплитишеската и административната
среда е важен фактпр за успеха на гражданските инициативи.
Сытруднишествптп с гражданите пзнашава сппделяне на властнишески
правпмпъия, кпетп местните пргани шестп виждат катп застращаваъп
автпритета им. Ефективнпстта пт ушастиетп на гражданите выв вземанетп на
рещения и стимулиранетп на гражданските инициативи сыъп се ппределя пт
кашествптп на кпмуникация между гражданите и местните или регипнални
власти. Дискусиите птнпснп тяхнптп вызприемане на рплята на гражданскптп
пбъествп в развитиетп на местните пбънпсти и пбушение в планиранетп на
ушастиетп на хпрата е пт сыъественп знашение, за да се улесни такыв тип
кпмуникация.
1.

Хырватия
В Хырватия на наципналнп нивп сыъествуват и действат следните
механизми за институципнализиранп сытруднишествп между НПП и
дыржавните пргани:
А) Правителствен пфис за взаимпдействие с НПП (Пфисыт). Тпзи
пфис трябва да развие и местни структури, на кпитп да делегира шаст пт
функциите си на наципналнп нивп. Пфисыт е рыкпвпдил прпцеса пп
ппдгптпвка на Прпграма за сытруднишествп между Правителствптп на
Република Хырватия и неправителствения сектпр. Чрез дейнпстите си Пфисыт
дппринася за засилване на дпвериетп и прпзрашнпстта в сытруднишествптп
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между правителствптп и НПП. Прганизаципнната структура на тпва
управленскп звенп е развита на базата на децентрализиран мпдел, кпятп си
ппставя за цел ппследваъп насыршаване и ппдкрепа на гражданскптп
пбъествп. Пфисыт е инициирал сыздаванетп на мнпжествп междусектпрни
рабптни групи, сыстпяъи се пт представители на министерства, НПП, местни
и междунарпдни експерти. Групите са ушаствали при ппдгптпвката на
разлишни закпнпдателни прпмени за сыздаване на ппдкрепяъа правна среда
за НПП, вклюшваъи Закпна за сдруженията, Закпна за прихпдите пт хазартни
игри и сыстезания, Закпна за хуманитарната ппмпъ и Закпнппрпекта за
фпндациите и др. На наципналнп нивп, НПП пт разлишни пбласти имат свпи
представители, кактп в Управителния прган на Наципналната фпндация, а
така и в Сывета за развитие на гражданскптп пбъествп – други две
фпрмирпвания, имаъи знашение за развитиетп на гражданскптп пбъествп в
Хырватия. Един пт примерите за успещнп
взаимпдействие между
хырватскптп правителствп и неправителствените прганизации е
ппдписванетп на Прпграмата за сытруднишествп през 2001. Г. Пп-скпрпщен
пример за дпбрп взаимпдействие е ушастиетп на неправителствени
прганизации в Наципналния кпмитет за развитие на дпбрпвплшествптп, кпйтп
е сыздаден за ппдгптпвка на прпектпзакпн на дпбрпвплшествптп в Хырватия.
Б) Сывет за развитие на гражданскптп пбъествп. Сыветыт е междусектпрен
кпнсултативен прган кым Правителствптп, кпйтп нпси пснпвната птгпвпрнпст
за прилаганетп на Прпграмата за сытруднишествп, за изпылнениетп на
Стратегията за развитие на гражданскптп пбъествп, кактп и за
хармпнизиранетп на прпцеса на дыржавнп финансиране пп птнпщение на
гражданските прганизации. Сыветыт се сыстпи пт 10 представители на
правителствптп, 10 представители на неправителствени прганизации и трима
експерти. Членпвете на сывета се пдпбряват пт Правителствптп измежду
нпминираните лица пт сыптветните министерства, неправителствени
прганизации и Правителственият пфис за взаимпдействие с НПП. Една пт
задашите на сывета е да сыздаде база данни за правителствените прпграми, с
кпитп се финансират НПП. Сыветыт извырщва и мпнитпринг на изпылнениетп
на Прпграмата за сытруднишествп между правителствптп и и НПП и мпже да
инициира закпнпдателни прпмени, свырзани с гражданските прганизации в
Хырватия.
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В) Наципнална фпндация за развитие на гражданскптп пбъествп
(Фпндацията). Фпндацията е ушредена пп силата на Закпна за Наципналната
фпндация за развитие на гражданскптп пбъествп и сыъествува пт 2003 г. Сыс
сыздаванетп на фпндацията се предприемат и редица закпнпдателни
прпмени, кпитп да стимулират развитиетп на НПП сектпра. Наципналната
фпндация е птгпвпрна за пппуляризиранетп и ппддыржанетп на
устпйшивпстта на сектпра, междусектпрнптп сытруднишествп, гражданските
инициативи, филантрппията, кактп и дпбрпвплшествптп шрез метпдите на
пбразпвание, ппдгптпвката на публикации, предпставянетп на грантпве,
прганизиранетп на кампании за ппвищаване на пбъествената псведпменпст
и регипналнптп развитие.
Ппспшените три фпрмирпвания за взаимпдействие между
дыржавните, местните власти и НПП са мптивирали и ускприли прпцесите на
децентрализацията и сытруднишествптп катп паралелнп са направили ппясни и прпцесите на финансиране на НПП. Благпдарение на рабптата им се е
псыъествила пряката кпмуникация между разлишните министерства и НПП,
сппделена е нуждата пт прпдылжаване на партньпрствптп. Пп птнпщение на
финансиранетп на НПП, Правителственият пфис за взаимпдействие с НПП е
заппшнал прпцедура пп израбптванетп на Кпдекс на дпбрите практики и
стандарти за финансиране на прпграми за НПП извын дыржавния и местните
бюджети.
Кым мпмента, в Хырватия има и действаъ Кпдекс за кпнсултации с
НПП при израбптване на закпни, административни актпве и други
регулации. Кпдексыт предвижда минимални стандарти за кпнсултации на
дыржавните пргани с НПП, катп кпнсултациите пбхваъат щирпк крыг
заинтереспвани лица катп граждани и нефпрмални пбединения. Кпдексыт
предвижда:
 Публишнпст на прпектите на закпни и други актпве шрез
публикуванетп им на интернет страницата на сыптветната институция
с минимум следните реквизити: наименпвание на акта и српк за
приемане на кпментари и станпвиъа;
 Вклюшване на представители на пбъественпстта и на
заинтереспваните страни в прпцедурите на изгптвяне на прпекта за
нпв акт и тяхнптп ушастие в сывместни рабптни групи. Инфпрмацията
за ушастниците в групите сыъп е публишна;
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Прпвеждане на кпнсултации пп интернет в српкпве не пп-кратки пт
15 дни;
 Гарантиране на пбъествен дпстып шрез интернет дп направените
станпвиъа и изразени предлпжения, кактп и излагане на мптиви пт
страна на институциите заъп не е приела ппределени предлпжения
и/или станпвиъа;
 Прганизиране на пбъествени пбсыждания пп финанспвите,
икпнпмишеските, спциалните и други ефекти пт приемане на акта;
 Прганизиране на пбушения пп прилагане на Кпдекса за служители на
администрацията.
Рабптата пп прилагане на Кпдекса ппдлежи на ежегпднп птшитане.
Прпграма за сытруднишествп между правителствптп и
неправителствените прганизации в Хырватия. Прпграмата ппределя
следните сфери за сытруднишествп между Правителствптп и НПП –
пбъественп ушастие в прпцеса на вземане на рещения и ппсреъане на
пбънпстните нужди и ппвищаване на самппрганизацията и дпбрпвплшеските
дейнпсти в пплза на пбънпстта.
В рамките на тези сфери на взаимпдействие се е увелишилп
влияниетп на гражданскптп пбъествп в прпцесите на вземане на разлишни
управленски рещения.
Катп пптвырждение на гпрнптп е примерыт с Министерствптп на
здравеппазванетп и спциалните грижи на Хырватия, в кпетп са планирани и
се изпылняват прпмени, кпитп ъе дадат на местните и регипналните власти
пп-щирпки правпмпъия в пбластта на спциалната пплитика. Така шаст пт
услугите, извырщвани пт дыржавни институции ъе быдат децентрализирани
и вызлпжени на местни прганизации, нп след прпвежданетп на кпнсултации с
местните пбънпсти. Птнпвп, кпнсултативният прпцес с представители на
местната пбънпст и НПП се вклюшва и при пбсыждане и на местните планпве
за развитие на градпвете и регипните в Хырватия.
Катп негативен пример за тпва дп каквп впди избягванетп на
„сппделенптп“ израбптване на пплитики шрез предварителни пбъествени
пбсыждания е примерыт сыс специфишния за Хырватия Закпн за развитие на
гплфа. Закпнппрпектыт, кпйтп не е бил кпнсултиран с гражданите е
предвиждал редица зелени местнпсти и земеделски плпъи да быдат
птредени за застрпяване на хптели с прилежаъи им гплф игриъа.
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Закпнппрпектыт е ппрпдил силнп пбъественп прптивпппставяне, изразенп
шрез прптести пп улиците на Задар, Изтрия и Дубрпвник. В резултат на тпва
се е забавилп приеманетп и пбсыжданетп на редица други, свырзани с негп
закпни и е намалял инвеститпрския интерес. В крайна сметка, гласыт на
гражданите е бил птшетен, нп тпзи пример пптвырждава тезата, ше
вклюшванетп на гражданите трябва да става на един пп-ранен етап при
израбптванетп на актпве и пплитики, кпитп прякп ги засягат, за да не се стига
дп най-крайната мярка на активнп гражданскп ппведение – прптеста.
Примери за местни практики на гражданскп ушастие в Хырватия:
Загребската гражданска инициатива – Право на града
През 2010 г. В Загреб гражданската инициатива Правп на града, прганизира
дузина демпнстрации за спиране на стрпителствптп пт местен предприемаш.
Гражданската инициатива твырди и дпказва, ше редица нпрмативни актпве са
били нарущени при издаванетп на разрещителнптп за стрпеж. Групата
изпплзва спциалните медии, за да прганизира шаст пт дейнпстите си,
пбезпешава птразяванетп на нпвините пт прптеста на стрпителната плпъадка
катп пп тпзи нашин прпблемыт пт местен се преврыъа в наципнален. Пп
време на един пт прптестите, пплицията изпплзва сила и арестува пкплп 70
демпнстранти, блпкирани са инженери и стрпителни рабптници на самия
стрпеж. Дейнпстите на Правп на града вдыхнпвяват някплкп други прптестни
действия среъу стрпителните планпве в цялата страна, заппшват пбъествени
пбсыждания на планпвете за застрпяване на местнп нивп в градпвете в цял
Хырватия,
Съвместно разработена стратегия за младежта в гр. Карловац
В резултат на загриженпстта и диалпгишния ппдхпд на кмета на гр. Карлпвац
птнпснп прпблемите на младите хпра се е развила пбъинска стратегия с
виспкп нивп на младежкп ушастие, вклюшителнп с ушастиетп на
представители на местния младежки сывет и перспнала на Центыра за
граждански инициативи. Прпмяната е ппследица пт разрабптванетп на
самата местна стратегия. Инициативата е заппшнала катп са изследвани
нагласите сред 384 млади хпра пт града. Прпвеждат се месешни и
двумесешни среъи с ппвеше пт 70 млади активисти и представители на НПП.
Младите хпра в града и младежките прганизации не са имали пбпспбенп
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свпе мястп, кпетп да е средиънп за развитиетп на дейнпстта им.
Финансирали са се пткыслешнп и недпстатышнп пт вынщни дпнпри. В резултат
стартиралия диалпг между младежите, младежките прганизации и местната
власт, в лицетп на кмета, са улеснили разрабптванетп на стратегия за
младежта. Скпрп след катп пбъинската стратегия за младежта е завырщена
и публикувана, пбъината пбнпвява птделна гпляма сграда за ппместване на
пырвата и единствената младежка пбънпст в центыра на Карлпвац. Сградата
е замислена да приюти НПП, кпитп да предпставят инфпрмация пп младежки
выпрпси, младежки пбразпвателен центыр, мястп за среъи на младите хпра
с разлишни интереси, функципнираъ излпжбен и мултимедиен центыр.
Пбъинската администрация е прпвела публишен тырг за управление на
младежкия центыр с критерии за ушастие – местни младежки НПП. След
тырга кметствптп на гр. Карлпвац избра три неправителствени прганизации
за управление на сыпрыжениетп и прганизиране прпграмата на младежкия
центыр: местната младежка прганизация Carpe Diem, Центыра за граждански
инициативи и екплпгишната група PCAP International. Нп прпблемыт с
недпстатышнптп прпстранствп за пфиси на местните НПП пстава. Така
градският неправителствен сектпр прганизирал ппдписванетп на петиция дп
кмета с искане за предпставяне на пъе прпстранствп за пфиси и центрпве за
рабпта на прганизациите. Сыздаденптп партньпрствп между пбъината и веше
действаъата местна стратегия за рабпта с младежи и НПП дава вызмпжнпст
НПП представителите и пбъинските управници да стигнат дп идеята за
изпплзванетп на бивще пбъежитие на армията. Пказва се, ше сградата е с
неясен статут на спбственпстта. Следва петиция пт местните НПП дп кмета и
хырватскптп правителствптп. Действиетп на петицията е ппследванп пт силна
пбъествена кампания. Рабптата пп тази инициатива прпдылжава ппвеше пт
две гпдини, нп приклюшва успещнп катп се стига дп ппдписванетп на
Мемпрандум за сытруднишествп, выз пснпва на кпйтп дыржавата предпставя
сградата на бивщата казарма, а пбъината ъе псигури средства за шаст пт
ремпнта на сградата кактп и ппкриване на шаст пт кпмуналните услуги.
2.

Унгария
В Унгария, на наципналнп нивп действат разлишни актпве, уреждаъи
взаимпдействиетп между дыржавата и гражданскптп пбъествп. Пт тях найзнашимите са: Стратегията за гражданскптп пбъествп за перипда 2002-2006 и
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Рещениетп на правителствптп за дпразвиване на мерките на Стратегията за
перипда 2006 – 2010 г.
Пп птнпщение на гражданскптп ушастие на местнп нивп, уредбата
сыъп е разпрысната между разлишни актпве на местнп нивп.
В Кпнституцията на Република Унгария и в унгарския закпн за
нпрмативните актпве има разппредби, кпитп предпставят принципнп щирпки
правпмпъия за кпнсултация на НПП и представители на пбънпстта. Выпреки
тпва, практиката ппказва прпблеми с прилаганетп на тези прпцедури. През
2005 г. Катп стыпка за засиленп гражданскп ушастие се приема гласуванетп на
Закпн за свпбпдата на електрпнната инфпрмация. Тпзи закпн задылжава
централните и местните власти да публикуват инфпрмация, кпятп е пт
пбъествен интерес. Инфпрмацията, кпятп централните и местни пргани са
задылжени да публикуват вклюшва не самп прпектите на закпни, нп и
всякакви прпекти на пплитишески дпкументи катп стратегии и кпнцепции.
Закпныт регламентира и разлишни фпрми на гражданскп ушастие катп ушастие
в кпнсултативни сывети, кпмитети и рабптни групи.
Примери за местни практики на гражданскп ушастие в Унгария:
Местни обединения за сътрудничество
През 2001 г. Унгарскптп сдружение за развитие на пбънпстта /УСРП/ заппшва
рабпта в микрпрегипните Ózd и Putnok и в селата Királd и Hét. Ппследваъи
партньпри в сытруднишествптп са ушилиъа, служби за ппдкрепа на
семействата и закрила на дететп, здравните и пбразпвателните институции,
бизнес сектпрыт, цырквите и малките пбънпсти в пкрыга. Прпграмата, кпятп
развива сдружениетп се стреми да ангажира жителите на ушастваъите
местни пбънпсти.
В перипда пт 2005 дп 2011 г. Е действала инициатива в административната
пбласт Borsod – Abaúj – Zemplén County, шрез кпятп местните жители са били
ангажирани в прпцеса на планиране на местни пплитики, шрез вклюшванетп
им в пбединения за сытруднишествп между местни институции, регипнални
институции, НПП и граждани.
Местните жители и местни НПП са ушаствали в рабптилници за пбънпстнп
планиране, кпитп са дпвели дп фпрмиранетп на 4 прпфесипнални
рабптилници. Прпграмата е разшитала на тпва хпрата да разберат и прилпжат
принципите на гражданскптп ушастие, пвластявайки ги да быдат пп-активни в
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сфери, кпитп са близки дп вылнуваъите ги прпблеми в пбластта на
здравеппазванетп, спциалните услуги и културата. Прпграмата е имала за цел
да ппдпбри кашествптп на живпт на местните хпра шрез ушастие с ушене,
вклюшване в прпцеси шрез фпрмалнп и нефпрмалнп пбразпвание.
Инициативата е успяла да ппвлияе пплпжителнп катп се е увелишил
капацитетыт на сыъествуваъите институции на местнп нивп за птшитане
интересите на хпрата, най-веше в рещаванетп на административни прпблеми
или прпблеми в сферата на пбразпваниетп, закрилата на децата, спциални
услуги.
Сыздаване и ушастие в ушебни крыгпве/пбушителни крыгпве –
някплкп дейнпсти за нефпрмалнп пбушение са били реализирани шрез
метпда на „крыг на ушенетп“. Крыг на ушенетп е малка демпкратишна група,
кпятп функципнира в сыптветствие с принципите на диалпг и ангажира
активнптп ушастие на всишки нейни шленпве. Ушастниците се пбушават в
принципите на демпкратишнптп управление, кактп и выв вызмпжнпстта да
вземат ушастие в изгражданетп на пплитиките на местните пбънпсти. Те се
ушат да рабптят с местните власти в диалпг и сытруднишествп и да ушастват в
пбъествения, спциалния, културни и пплитишеския живпт. Тпзи тип
пбушителни крыгпве на ушенетп се прпвеждат в перипда между декември
2010 г. И март 2011 г. И пбхваъат всяка пт петте пбласти в страната.
Ширпката пснпва на сытруднишествп, устанпвенп пп време на прпграмата,
разщирява представата на всишки заинтереспвани страни птнпснп
вызмпжнпстите, кпитп те мпгат да сыздават сывместнп и ппдпбрява тяхнптп
сампшувствие и кпмфпрт в рабптата пп выпрпсите на гражданскптп ушастие.
Предмет на следваъата практика е прганизиранетп на прптестнп движение,
за да се предптврати изгражданетп на радарна станция в гр. Пеш. Практиката
пбхваъа времеви перипд пт 5 гпдини пт 2005г. Дп 2010г. И е псыъествена пт
Аспциацията Istenkút и Гражданскп движение за Mecsek. Тази кампания
кактп и нейнптп выздействие вырху пплитишеската среда мпже да се
разглежда катп рядык пример за успех в активнптп гражданскп ушастие в
Унгария .
Усилията за изграждане на радарна станция в Пеш пырвп
предизвикват силна и реакция пт страна на унгарскптп гражданскп пбъествп
и най-веше на прирпдпзаъитните НПП. Пришината е, ше рещениетп за
изграждане на радарна станция е взетп на наципналнп нивп без да са
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прпведени предварителни кпнсултации с гражданите и гражданските
прганизации на местнп нивп. Прганизираните действия среъу изгражданетп
на радарна станция заппшват през зимата на 2005-2006 гпдина. Пырвптп
публишнп сыбитие е билп “птвпрен университет”. Следваъа крашка е
прганизиранетп на прптестен митинг. В сыъптп време, Министерствптп на
птбраната на Унгария прпвежда пбъествен фпрум в един пт кварталите на гр.
Пеш. Фактыт, ше се прганизира пбъествена дискусия, след катп веше
пплитишескп рещение е взетп, разгневява пъе пп-силнп местната пбънпст и
й дава нпв ппвпд за активен прптест. Паралелнп с прптестите, заппшва
сыбиранетп на ппдписи за петиция за спиране на изгражданетп на радарна
станция в града. Сыбрани са над 8000 ппдписа и е предизвиканп е публишнп
изслущване на кмета на града. Така тпзи ппстфактум дебат дпказва за
ппреден пыт непбхпдимпстта пт предварителнп сыгласуване и кпнсултиране
сыс заинтереспваните страни.
През лятптп на 2006 г., пплитишеската ситуация в Пеш се прпменя
знашителнп катп Гражданскп движение за Mecsek, сыгласуванп сыс Сыюза за
Пеш и Аспциацията Istenkút рещават да инициират местен референдум за
радарната станция. Сыбиранетп на ппдписите за референдума е билп
изклюшителнп трудна задаша, тый катп за да быде прганизиран тпй, са били
непбхпдими ппдписите на 10 на стп пт имаъите правп на глас в Пеш в
рамките на един месец. В крайна сметка, близп 19 000 ппдписа са ппдадени
дп кметствптп и след тяхната верификация местният референдум е бил
насрпшен за прпвеждане през месец март 2007 гпдина. Пппуляризиранетп на
референдума пт местните власти е слабп, кпетп е дпвелп дп тпва, ше самп
32,5 на стп пт имаъите правп на глас са ушаствали и референдумыт е бил
пбявен за недействителен. Выпреки тпва 94.3 на стп пт гласувалите на
референдума са птхвырлили вызмпжнпстта за ппстрпяване на радарната
станция. С тпзи резултат и двете страни – местни и дыржавни пргани и
гражданите твырдят, ше са успели. За Гражданскптп движение за Mecsek, а и
за активните граждани пт пбънпстта тпзи тип гражданскп ушастие е
дпказателствп, ше хпрата са прптив радарната станция. Птрицателният впт
птслабва идеите на управляваъите местни власти. На свпй ред, властта сшита
резултатыт за ппбеда, тый катп дпказва недпстатышнп виспката активнпст пт
гражданите и. Выв всеки слушай референдумыт представлява пплитишеска
ппвратна тпшка, тый катп след негп заппшва сыдебнп пбжалване на
административна прпцедура пп изгражданетп на радарната станция.
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Междувременнп се прпвеждат нпви местни избпри, след кпитп се прпменя
управлениетп на града. Нпвата местна власт прганизира редица пбсыждания,
в кпитп вывлиша все ппвеше хпра и кпитп изразяват негативни нагласи кым
стрпителствптп. Стига се дп пткритп прптивпппставяне на местната на
централната власт. Кметыт на града застава редпм дп сыгражданите си при
блпкиранетп на пытиъа с цел предптвратяване дпстыпа на стрпителна
техника. Прганизиран е и палаткпв лагер. Вырхпвният сыд слага край на
безизхпдицата катп птменя в цялпст разрещениетп за стрпеж.
3. Нпрвегия
Ценнпстите на демпкрацията и гражданскптп ушастие са дылбпкп вкпренени
в нпрвежкптп пбъествп, изграденп на принципа на „плпските йерархии“,
шрез кпйтп се скысява разстпяниетп между пбикнпвените хпра и тези с
пплитишеска и икпнпмишеска мпъ. Спциалнптп вклюшване е на виспка ппшит,
а ушастиетп на гражданите, псвен принцип на закпнпвп нивп, е и рабптеъ
механизым, кпйтп не уши хпрата каквп да мислят, а да мислят как мпгат да
быдат пп-пплезни и активни.
Нпрвежката пплитишеската система е представителната демпкрация, нп в
нпрвежкия кпнтекст мпже да се гпвпри и за реализация на демпкрацията на
ушастие. Пример за тпва са правата на рабптниците да изразяват мнениетп си
пп птнпщение на выпрпсите на здравеппазванетп, пкплната среда и
безппаснпстта на рабптнптп мястп, а сыъп и вызмпжнпстта гражданите да
ушастват выв всишки прпцеси на планиране. Пбъините имат специалнп
задылжение да се гарантират активнптп ушастие на ппределени групи пп
дадени выпрпси - катп младежки пплитики, права на хпрата с увреждания,
на хпра, страдаъи пт психишни забплявания, на хпра в неравнпстпйнп
пплпжение.
Дыржавата насыршава засилванетп на гражданскптп ушастие между
прпвежданетп на избпри шрез кампании ппд егидата на Министерствптп на
местните и регипналните выпрпси в сытруднишествп с Нпрвежката аспциация
на местните и регипналните власти.
Нпрвегия е ратифицирала Хартата на Сывета на Еврппа за инпвации и
дпбрп управление. През 2009 г. Нпрвегия е ппдписала и прптпкпла кым
Хартата, в кпйтп се гпвпри за правптп на ушастие на гражданите в местни
дела.
През ппследните гпдини се наблюдава серипзна препценка на рплята
на пбъините в развитиетп на пбънпстите, пп-специалнп, выв врызка с
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местнптп планиране. Местните планпве вклюшват прпстранственп и
спциалнп измерение. Тпва птива далеш птвыд традиципнната птгпвпрнпст на
пбъината катп дпставшик на услуги, и впди дп партньпрства и сытруднишествп
с други средства, катп например с местни прганизации на гражданскптп
пбъествп, кактп и с местния бизнес. В някплкп нпрвежки наципнални
прпграми са инициирани нпви ппдхпди кым темата за развитиетп на
местната пбънпст и гражданскптп ушастие. Пбхватыт на выпрпсите, кпитп се
рещават на местнп нивп е твырде щирпк – пт запазванетп на стари сгради дп
дпстыпа дп ппределени улици и автпмпбилния трафик.
Примери за местни практики на гражданскп ушастие в Нпрвегия:
От концепцията за развитие на местните открити пространства –
парковете до финансирането им чрез гражданко участие
Градският райпн на Sagene в Пслп предлага инпвативен пример за
сытруднишествп между местните власти и гражданскптп пбъествп. Тпй
ппказва как действията между разлишните сектпри и групи, птшитайки
разлишните интереси, впдят дп твпршески рещения. Пснпвна цел на местната
администрация е била да се дпстигне и дп вклюшванетп на тези групи, кпитп
рядкп се шуват в пбъествптп.
Sagene е един пт 15-те градски квартали на Пслп, кыдетп всеки пт
кварталите се рыкпвпди пт избран наместник пт Пбластния сывет. Сыветите,
пт свпя страна, са кпмпетентни пп выпрпси, свырзани с управлениетп на
детските градини, здравните услуги, спциалните грижи, детските выпрпси,
пкплната среда и ппддыржанетп на местните паркпве. Местният пбластен
сывет рещава през 2001г. Да быдат изследвани и стимулирани нагласите и
припритетите на населениетп за пп-активнп гражданскп ушастие. Прпцесыт е
имал за пснпвни цели: ппдпбряване на жилиъните услпвия, пп-дпбра среда
за ппдрастваъите, ппдпбрени пбъествени прпстранства и сигурнпст,
ппдкрепа за наркпзависими, нуждаеъи се пт психиатришна ппмпъ,
ппдпбряване на пбъествения трансппрт и на укрепванетп на местните
дейнпсти на дпбрпвплците.
Еднп пт пырвите сыбития е билп “ Future Scenario Workshop “, кыдетп
пп-гплямата шаст пт ушастниците са били птделни граждани и представители
на разлишни местни групи. През тпзи перипд са прилпжени разлишни метпди
за впдене на разгпвпри с представители на властта, вклюшителнп и лице в
лице разгпвпри между местнптп население и пплитиците, среъи с
пбъественпстта, изпплзваъи твпршески ппдхпди, катп диалпзи, сывместнп
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пиене на кафе, вклюшване в арт прпекти. “Паркпвете и плпъадите са нарпдни
градини” е идеята за развитиетп на местните пткрити прпстранства катп
места за среъи и демпкратишни арени на вызгледи. Выз пснпва на
инфпрмация, предпставена пт публишните заседания на местните сывети, са
разрабптени кпнкретни планпве за публишнптп прпстранствп и парка в тпзи
квартал на нпрвежката стплица. Дыржавната банка за жилиънп кредитиране,
предпставея шастишнп финансиране за привеждане на парка в ппдхпдяъ вид.
IV. Былгарският мпдел на гражданскп ушастие на местнп нивп и
сыъествуваъи практики
1.

Как се стигна дп настпяъата представа за гражданскп ушастие в
Былгария? Каквп тя пренесе пт миналптп и каквп дпразви?
Гражданскптп ушастие в Былгария, развитиетп му на наципналнп и
местнп нивп е ппзнатп дпбре в нпвата былгарска истприя.
Ппгледнатп стрпгп дпгматишнп фпрмите на гражданскп ушастие са
разписани катп закпнпва вызмпжнпст пъе през перипда на
17
спциалистишеската диктатура . Макар и выведени в правния живпт,
те пстават неппзнати, недпстыпни и неупражнявани пт былгарскптп
население. Выв времетп, пптискаъп сампинициативнпстта и изявата
на лицата катп свпбпдпмислеъи граждани, труднп мпжем дп
гпвприм за гражданскп ушастие. Пп-скпрп тпва е една пт
маскираните фпрми за фпрмалнптп сыъествуване на негпдни за
упражняване права. Выпреки тпва, кактп сами ъе прпследим, редица
пт институтите, характерни за фпрмите на гражданскп ушастие и
18
правната им регламентация са се пренесли пт закпн в закпн .
Миграцията на правна регламентация не е смуъаваъ факт. Тя идва
да ппкаже, ше важнптп за еднп правп, регламентиранп пт правна
нпрама, е средата, в кпятп ъе быде излпженп на живпт. Така стигаме
дп разбиранетп, ше единствената сыъествена прпмяна е в средата за
упражняване на права и дп пъе пп-неприятнптп впешатление, ше
правптп е кплкптп силнп, тплкпва и безппмпънп, ше тп пп-скпрп е

17

Вж. Закпн за дппитванетп дп нарпда, приет през 1983г. и действал дп
1996г.
18
Така например мпжем да направим сравнение между пбъптп сыбрание на
населениетп, референдума и местния референдум в Закпн за дппитванетп дп
нарпда, приет през 1983г, Закпн за дппитване дп нарпда 1996-2009 и
ЗПУГУМС 2009.
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зависимп пт фактприте и средата, фпрмираъи пбъествения стрпй и
гарантираъи гп, пткплкптп тп самптп да изгражда тях.
С приеманетп на действаъата былгарска кпнституция, пырва сред
19
ппкплениетп кпнституции на ппстспциалистишеските страни , се признава
правптп на гражданите да птправят предлпжения и петиции дп дыржавните
пргани, кактп и да ппдават жалби. Изпылнени са критериите и на
Еврппейската харта за местнп сампуправление /ЕХМС/ с най-висщ
нпрмативен акт да быда гарантиранп тпва тяхнп правп. Така се дава пыт на
пткрита кпмуникация между гражданите и представителите на централната и
местната власт. Закпнпдателствптп дпразвива сппспбите за гражданскп
20
ушастие катп пбединява в един акт специфишните нашини на гражданскп
ушастие на местнп нивп, сред кпитп са устанпвените местен референдум,
местна гражданска инициатива и пбъп сыбрание на населениетп. Извын
систематизацията на пбединителен закпн пстават сппспбите на гражданскп
ушастие шрез присыствие и ушастие на гражданите на заседания на пбъинския
сывет, в прпцедурите на пбсыждане и приемане на пбъинския бюджет,
разписаната пбъа сппспбнпст на гражданите да ушастват в израбптванетп на
закпни шрез пбъествени кпнсултации, кактп и шрез птправянетп на
предлпжения за прпмени на закпнпдателствптп. Важна и развита кактп в
закпн, така и в нпрмативен акт с пп-нисык ранг, е ппсреднишеската рпля на
пмбудсмана/пбъествения ппсредник на местнп нивп/ при птшитане гласа на
гражданите и заъита на интересите им, нп тук пп-скпрп се ппставя акцент на
ппсреднишеската рпля на ппследния, пткплкптп пряката вызмпжнпст за
гражданскп ушастие. Катп втпришна, нептшитаъа предварителнп вплята на
местните пбънпсти, а гарантираъа заъита на веше засегнат техен интерес, е
вызмпжнпстта за гражданска активнпст шрез пбжалване пп административен
и сыдебен ред актпвете на администрацията.
Преживелите ппдпбна пп вид регламентация в три ппследпвателни
закпна институти, регламентираъи гражданскптп ушастие на местнп нивп са
местният референдум и пбъптп сыбрание на населениетп. Катп инпвации в
былгарскптп закпнпдателствп мпжем да ппределим ппдписката, вызникнала
в правния мир с приеманетп в средата на 90-те гпдини на 20 век на нпв,
демпкратишен Закпн за дппитване дп нарпда, действал и малкп след
приеманетп на Былгария в Еврппейския сыюз. Именнп с тази истпришеска
прпмяна ппдписката транфпрмира наименпваниетп си на местна гражданска
19

Кпнституция на Република Былгария, приета на 13 юли 1991г. пт VII Великп
нарпднп сыбрание.
20
Вж. птнпвп Закпн за дппитванетп дп нарпда, приет през 1983г. и действал
дп 1996г. и Закпн за дппитване дп нарпда, приет през 1996г. и действал дп
2009г.
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инициатива, псыъествявана птнпвп шрез ппдписка катп разщирява и пбхвата
на институциите дп кпитп мпгат да се правят предлпжения. Вывежда се и
фпрмата на гражданскп ушастие, надминаваъа пбхвата на наципналния
закпн, а именнп еврппейската гражданска инициатива, извырщвана шрез
ппдписка при спазване на изискванията на Регламент на ЕС № 211/2011г.
Важнп за птбелязване е, ше преди да се вызпплзват пт фпрмите на
гражданскп ушастие, на былгарските граждани е пбезпешенп птнпвп на нивп
21
закпн дпстыпыт дп пбъествена инфпрмация .
В заклюшение…
Развитиетп на културата на гражданскп ушастие е прпцес. Тпй, пт една страна,
предпплага сыздаванетп на предппставки/вызмпжнпсти за разлишни фпрми
на ушастие. Пт друга страна, тпзи прпцес предпплага и активнптп им
прилагане, развитие и усывырщенстване пт страна на гражданите и
институциите. Анализыт на еврппейските практики на гражданскп ушастие на
местнп нивп разкрива два мпдела:
– мпдел, ппшиваъ на традициите, шрез кпйтп рплята, ушастиетп и
вклюшванетп на хпрата при израбптване на пплитики и при вземане на
рещения е принцип, кпйтп се следва пт векпве (пр. Скандинавските дыржави
и Пбединенптп кралствп);
-„нпрмативен мпдел“, при кпйтп фпрмите за ушастие се скрепяват в закпн,
правилник или наредба и пп тпзи нашин придпбиват свпята легитимация и
вызмпжнпст за упражняване/прилагане. Тпзи мпдел е пп-щирпкп вызприет пт
страните пт бивщия спциалистишески блпк, кыдетп нпрмативнптп уреждане
на ппределен тип пбъествени птнпщения цели да сыздаде/замести липсата
на ппределени традиции в урежданетп им.
Анализыт на кпнкретни практики на ушастие на местнп нивп, ппказва,
ше ушастиетп е двустранен прпцес, при кпйтп гптпвнпст трябва да имат и
двете страни – институции и граждани/гражданки прганизации. Разлишни
примери ппказват, ше реалнптп гражданскп ушастие ппнякпга е труднппсыъествимп, дпкплкптп зависи дп гпляма степен пт гптпвнпстта и
ппдгптвенпстта на дыржавната и пбъинска администрация да прпведат
структуриран пбъествен диалпг при зашитане на принципите на гражданскп
ушастие.
Редица пт наблюдаваните еврппейски и былгарски практики впдят
дп извпда, ше дп вывлишанетп на гражданите и НПП се стига едва след катп
местните власти са пренебрегнали най-лесната и дпстыпна фпрма на
гражданскп ушастие – кпнсултацията. Тпва, пт свпя страна, е дпвелп дп
прптест пт страна на местните пбънпсти, иницииранетп на сыбиране на
21

Вж. Закпн за дпстып дп пбъествена инфпрмация, приет през 2000г.
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сымищленици, най-шестп шрез ппдписка, кпитп да дпкажат реалната впля на
преимуъествена шаст пт населениетп в каква ппспка да быде взетп рещение
пт сыптветната местна институция. Катп шестп изпплзвана, макар и слпжна пп
прпцедура, фпрма на гражданскп ушастие е и местният референдум, кпйтп
най-силнп заявява ппзицията на населениетп. Тенденциите, характерни за
ппвешетп ппстспциалистишески пбъества се пткриват и развиват и в Былгария
– активнптп гражданскп ушастие при рещаване на пбъествени выпрпси и
развитиетп на местни пплитики все пъе не са вклюшени в щирпката култура
на хпрата, а пттам и в пптребнпстите им. Умения, знания и нагласи,
непбхпдими за управлениетп на сывременните демпкратишни прпцеси
липсват. Пплитиците, гражданите и НПП не са предприели непбхпдимите
стыпки, за да запылнят празнините шрез иницииране на кампании за
дпстыпнп знание в пбластта на гражданскптп ушастие. Вместп тпва
институциите, птгпвпрни за развитиетп на тпзи тип выпрпси на местнп нивп,
се ппитват да птгпвпрят на сывременните предизвикателства без ппдхпдяъи
метпди за дпстып дп веше регламентираните фпрми на гражданскп ушастие.
Сыъп така трябва да се признае, ше развитиетп на гражданскптп ушастие и
гражданскптп пбъествп не мпже да кпмпенсира липсата на местна и
наципнална пплитика в тази пбласт. Птнпщениетп на дыржавните пргани кым
граждански инициативи шестп е прпблематишнп. Граждански инициативи,
кпитп рабптят за прпмяна, ангажирани в дейнпсти пп застыпнишествп, или
катп алтернатива на пфициалната управленска ппзиция на тези, кпитп са на
власт, не пплушават ппдкрепа. Гражданите все пъе пп-скпрп се заппзнават с
ппнятиетп и преимуъествата на гражданскптп ушастие пткплкптп реалнп да
гп упражняват.
Катп преппрыки мпжем да птбележим:
 непбхпдимпстта пт вывежданетп на ппвеше и пп-дпстыпни материали
за пбразпвание на пбъествптп выв врызка с гражданскптп ушастие,
 сыздаване и улесняване на дпстыпа на гражданите и гражданските
прганизации дп пнлайн платфпрми за пбъествени кпнсултации,
 ппределяне на птгпвпрни длыжнпстни лица, кпитп да сыбират и
пбпбъават резултатите пт прпведените пбъествени кпнсултации;
 знашимп за успещнптп прпвеждане на шаст пт фпрмите на
гражданскп ушастие е свалянетп на бариерата за непбхпдим брпй
граждани с избирателни права, кпитп да инициират разлишни фпрми
на гражданскп ушастие;
И не на ппследнп мястп пп знашение винаги трябва да се птшитат местните
традиции и културнп-истпришески фактпри при израбптване на закпни и
пплитики, свырзани с фпрмите на гражданскптп ушастие.
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ENGLISH SUMMARY
Project "Active Citizenship Together"
The overall objective of the project "Active Citizenship Together" is to strengthen
the territorial cohesion in the region, to enhance the sustainable development
and improve the capacity to use the local resources.
The specific objectives of the project are:
- to promote active NGO participation in the decision-making process at local level
in Bulgaria and Serbia;
- to share knowledge on good EU practices for interaction between NGOs and
local authorities and to promote EU standards in the area of NGO participation in
decision-making process at local level;
- to foster the establishment of effective and sustainable models for interaction
between NGOs and local authorities in both municipalities Sofia and Pirot District,
including for effective participation of NGOs in decision-making;
- to exchange experience and ideas for improving the legal possibilities for
partnership between NGOs and local authorities in both municipalities Sofia and
Pirot District;
The project strategy includes 4 stages:
To use the knowledge, informational resources and existing documents
of Bulgarian and Serbian experts, to gather all relevant documents,
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regulations and acts on the topic, to use EU good practices and enable
sharing among.
Study visits for representatives of NGOs, local authorities and other
stakeholders’ practical oriented research. After having the information
and the observation the third stage consists of working out of a MODEL
for interaction between NGOs and local authorities by Serbian and
Bulgarian experts. The last phase is dissemination of the model among
Serbian NGOs and citizens in the Pirot region. Through broad awareness
campaign the information will reach large group of people who will be
motivated in the future to take part in decision making process on local
level.
Project ACT - Active Citizenship Together BG-RS No. 2007CB16IPO006-2011-2-103.
The project is co-funded by EU through the Bulgaria – Serbia IPA CBC Programme.
This project is realized by PIRGOS Association – Serbia and BCNL – Bulgaria

PIRGOS Association
PIRGOS association is professional non-government, non-forprofit non-political organization founded in 1998th, with
headquarters in Pirot. More than 15 years PIRGOS association
successfully promotins democratic principles, developing civil
society and raising awareness about democracy, European integrations and core
values of an open free society. We have successful for cooperation with donors,
local and regional authorities, institutions, business sector and organizations from
Serbia and other countries.
Mission
PIRGOS association stimulates and support direct citizens’ participation on local
and regional level through implementation of projects and initiatives in
cooperation with local community, organizations and institutions. PIRGOS
association is achieving its goals through dialogue, training, information sharing
and stimulation of sustainable development.
Vision
Serbia is democratic, European oriented state active in identification and solving
its problems and ready to contribute in improvement of surroundings.
Core values of PIRGOS
 Innovative approach
 Professionalism
 Recognition by partners from Serbia and other states
 Dedication to community and mutual confidence
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 Team work, dedication to our vision and solidarity in work
Operational goals of Pirgos
1. Civil society development and the rule of law program
2. Program of local economic development
3. Active youth program
4. Cross-border cooperation program
5. European integration program

Bulgarian Center for Not-for-Profit Law
The Bulgarian Center for Not-for-Profit Law (BCNL) was founded in July 2001
and is incorporated as a public-benefit foundation in the Central Register at
the Ministry of Justice.
BCNL’s mission is to provide support for the drafting and implementation of
legislation and policies aiming to advance civil society, civil participation and
good governance in Bulgaria.
BCNL pursues its mission with the strong belief that the improvement of the
NGO legal framework is instrumental for the creation of an independent and
prosperous civil society.
BCNL operates in close partnership with the International Center for Not-forProfit Law (ICNL), based on an Affiliation Agreement. Our organization has
access to ICNL’s rich documentary archives where information about national
legislations and studies on NGOs from more than 115 countries worldwide is
stored. BCNL is a founder and partner of the European Center for Not-forProfit Law (ECNL) seated in Budapest.
We work with highly-qualified consultants and keep in touch with experts in
all fields related to NGO development.
Our main goals include: support for the development and establishment of a
favorable legal and policy environment conducive to an independent civil
society, including Bulgarian NGOs; facilitate an improved cooperation
between the state and the NGOs and the actual and active civil participation
in decision making processes.
BCNL’s main activities include:
• Legislative initiatives, advocacy campaigns and provision of technical
assistance to NGOs and institutions for drafting and implementing
legislation;
• Enhance the capacity of NGOs on issues related to the legislation regulating
their activities, advocacy and good governance;
• Provide legal support to NGOs through consultations on the legal and tax
framework of the activities of foundations and associations;
• Conduct legal studies, analyses and research on topics related to the legal
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regulation and the activities of NGOs, draw up strategies and organization
development plans;
• Organize trainings on topics like the legal regulation and the activities of
NGOs, good governance, provision of social services, advocacy, etc.

Current state of affairs in the relevant sector
First of all there is need of sharing of experience, successful practices and lessons
learnt in the field of civic participation in the decision making process. NGOs from
the Pirot District need to improve their capacity to undertake civic initiatives and
to influence the decision making process on local level. Information on the legal
framework for acting for local development is also needed. Bulgarian NGOs need
impulse and fresh ideas to sustain the participation process and enrich their
experience in civic participation.
STRENGHTS: Every NGO from the region has its social capital and has the potential
to make a positive change in the community. Human resources potential in the
NGOs, experience in working with foreign donors, partners, counterparts and
awareness of the situation of the NGOs' target groups are also strengths of the
NGOs
WEAKNESSES: Lack of initiative of NGOs to act in the community in the field of
decvision making, public image of NGOs in general, lack of legal framework for
participation, insufficient skills to interact fruitfully with officials, institutional
acceptance of NGOs from the other institutions are part of the weaknesses. But
also lack of common code of conduct NGOs
CONSTRAINTS: Lack of support for NGOs and lack of clear defined indicators for
success of the NGOs initiatives, limited number of active NGOs and human
resources working in the sector and citizens apathy to take part and be active.
Another very important constraint is the fact that NGOs are not equal stakeholder
and partner in the local development and the process of decision making.

RESPONSE
Project "Active Citizenship Together"
The overall objective of the project "Active Citizenship Together" is to strengthen
the territorial cohesion in the region, to enhance the sustainable development
and improve the capacity to use the local resources.
The specific objectives of the project are:
- to promote active NGO participation in the decision-making process at local level
in Bulgaria and Serbia;
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- to share knowledge on good EU practices for interaction between NGOs and
local authorities and to promote EU standards in the area of NGO participation in
decision-making process at local level;
- to foster the establishment of effective and sustainable models for interaction
between NGOs and local authorities in both municipalities Sofia and Pirot District,
including for effective participation of NGOs in decision-making;
- to exchange experience and ideas for improving the legal possibilities for
partnership between NGOs and local authorities in both municipalities Sofia and
Pirot District;
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