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ОДЕЉАК 1: СВРХА И ОБУХВАТ
О механизму
СЕКО механизам је креиран са жељом да допринесе побољшању процеса програмирања и
повећању ефикасности коришћења развојних средстава, посебно фондова ЕУ, као и стварању
и унапређивању конструктивног дијалога између државе и цивилног друштва.
СЕКО механизам је резултат Програма сарадње са организацијама цивилног друштва (у
даљем тексту: ОЦД), који је Канцеларија за европске интеграције (у даљем тексту: КЕИ) креирала
у сврху програмирања и праћења коришћења међународне развојне помоћи, са фокусом на
Инструмент за претприступну помоћ (у даљем тексту: ИПА). Главни носиоци активности
механизма су Секторске организације цивилног друштва (у даљем тексту: СЕКО)
Формирање и спровођење програма сарадње са ОЦД финансирано је уз помоћ пројекта Шведске
агенције за међународни развој (SIDA) и одељења за међународни развој Владе Велике Британије
(DFID), под називом „Подршка Сектору за планирање, програмирање, праћење и
извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи КЕИ за остваривање партнерстава у циљу
унапређења коришћења међународне помоћи“.
Кроз наведени пројекат подршке КЕИ, Сектор за планирање, програмирање, праћење и
извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи1, је у марту 2011. године успоставила
механизам консултација са ОЦД под називом СЕКО механизам (у даљем тексту: механизам),
којим се омогућава њихово учешће у програмирању коришћења средстава ЕУ и друге
међународне развојне помоћи.
Од успостављања механизма Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, пројекат TACSO
Србија и фондација ТРАГ су подржавали његово функционисање. Канцеларија је фокус подршке
ставила на подизање капацитета СЕКО, док су активности TACSO Србија и ТРАГ фондације
усмерене на пружање техничке и финансијске подршке и праћење реализације редовних
активности СЕКО.

Пут који смо прешли
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Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи КЕИ
обавља послове техничког секретаријата (НИПАК ТС) и пружа подршку Националном ИПА координатору
(НИПАК). НИПАК је високи службеник Владе који је главни саговорник Владе Републике Србије са
Европском комисијом (ЕК) у вези са ИПА и одговоран је да обезбеди општу координацију ИПА помоћи и
њену везу са процесом приступања ЕУ.
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Мандат СЕКО механизма
Мандат СЕКО механизма подразумева укључивање ОЦД у планирању, програмирању, праћењу
и извештавању о међународној помоћи, са посебним фокусом на развојну помоћ ЕУ. Сви
набројани процеси одвијају се у оквиру Сектора за планирање, програмирање, праћење и
извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи и Сектора за програме прекограничне и
транснационалне сарадње.
Mандат СЕКО механизма подразумева:
Планирање:
Консултације у току припреме и ревизије националних планских и програмских
стратешких докумената у вези са планирањем међународне развојне помоћи;
Консултације у вези са нацртом Стратешког документа ЕК за Србију;
Консултације у вези са нацртом Вишекорисничког стратешког документа ЕК;
Укљученост у рад Секторских Радних Група (у даљем тексту: СРГ) за програмирање и
праћење ЕУ средстава и међународне развојне помоћи и радне групе за тематске области:
цивилно друштво, култура и медији.
Програмирање:
Консултације у току припреме планских и програмских докумената КЕИ (НИПАК ТС) у
области координације програмирања;
Давање коментара и сугестија у току израде и ревизије Секторских планских докумената у
оквиру националне ИПА;
Давање коментара и сугестија у току израде годишњих Акционих докумената у оквиру
националне ИПА;
По потреби, презентовање могућих акција за финансирање на трилатералним састанцима
између представника КЕИ и водећих министарстава надлежних за конкретан сектор;
Укљученост у рад СРГ за програмирање и праћење ЕУ средстава и међународне развојне
помоћи и радне групе за тематске области: цивилно друштво, култура и медији (у пракси је
до сада у једном циклусу програмирања одржано минимум четири састанка на којима су
присуствовали представници ОЦД);
Консултовање око релевантних нацрта Акционих докумената у оквиру вишекорисничке
ИПА;
Консултације у току израде Oперативних програма за програме прекограничне сарадње у
финансијској перспективи 2014-2020;
Укљученост у рад Радних група за програмирање програма прекограничне и
транснационалне сарадње у финансијској перспективи 2014-2020 (израда Оперативних
програма);
Праћење:
По позиву, учешће на састанцима одбора за праћење ИПА (почев од пројеката из ИПА
2013 Националног програма који ће бити спровођени према децентрализованом
управљању);
Извештавање:
Консултације у току процеса припреме и спровођења процеса евалуације и припреме
евалуационог извештаја оцене успешности међународне развојне помоћи;
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Детаљан годишњи индикативни календар активности који покрива целокупни мандат СЕКО
механизма ће се израђивати истовремено са годишњим календаром активности (Акционим
планом) за програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи
Републици Србији.
Поред активности одређених мандатом, ОЦД ће по потреби бити консултоване у вези са другим
активностима КЕИ.

ОДЕЉАК 2: СТРУКТУРА И ЧЛАНСТВО
Партнери и главни носиоци активности на програму – заинтересоване стране механизма
1. Секторске организације цивилног друштва
Главни носиоци активности унутар сваког СЕКО сектора су Секторске организације цивилног
друштва (СЕКО). Под Секторском организацијом цивилног друштва подразумева се конзорцијум
организација цивилног друштва од минимум три, а максимално пет организација од којих је
једна водећа организација. Водећа организација треба да представља лидера у области за коју се
пријављује, да има дугогодишње искуство у раду са другим локалним и међународним
организацијама цивилног друштва, и да буде подржана од стране организација чије интересе
представља. Око сваког конзорцијума формира се мрежа ОЦД. Број организација које
сачињавају мрежу није ограничен и водеће СЕКО организације су у обавези да шире мрежу. Друге
организације које су активне у области коју покрива предметни СЕКО треба да имају могућност
да приступе одређеном/им СЕКО сектору/има.
Водећа организација, заједно са конзорцијумом, одговорна је за анимацију и учешће осталих
чланица мреже у раду конкретног СЕКО сектора. Водећа организација комуницира са
координатором СЕКО механизма КЕИ и представља интересе осталих организација конкретног
СЕКО сектора.
Сектори и тематске области су дефинисани у складу са Националним стратешким документом
„Национални приоритети за међународну помоћ за период 2014-2017. године са пројекцијама до
2020. године“ (у даљем тексту: НАД).
НАД документом дефинисано је девет сектора и три тематске области:
1. Правда (обухвата: правосуђе, спречавање и сузбијање корупције, као и подршку заштити
људских и мањинских права).
2. Унутрашњи послови (обухвата: безбедност и сигурност, превенцију и одбрану од
криминала, покрива јавне политике за заштиту грађана и заједница, борбу против
организованог криминала, наркотика, прања новца и финансирања тероризма, трговине
људима, управљање и контролу граница, укључујући миграције и азил, као и заштиту
људских права избеглица и интерно расељених лица (ИРЛ)).
3. Реформа јавне управе (обухвата: низ области које се односе на делотворно управљање и
ефикасан рад управе на свим административним нивоима, финансијско управљање и
контролу, као и друге области које омогућавају несметан рад државних органа (као што су
јавне набавке, управљање информацијама, статистика, људски ресурси, е-управа)).
4. Конкурентност (обухвата: слободно кретање робе и капитала, одговарајућу политику
конкуренције, право привредних друштава, заштиту потрошача и безбедне производе,
пружање услуга, висококвалитетна истраживања и развој, напредне политике иновације и
реформисане прописе о правима интелектуалне својине, унапређења у области ИКТ,
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5.
6.

7.
8.
9.

стране директне инвестиције, развој кластера и пословних мрежа и регионални развој као
мултидимензионалну тему).
Енергетика (обухвата: електричну и топлотну енергију, угаљ, нафту, гас и обновљиве
изворе енергије).
Животна средина и климатске промене (обухвата: хоризонталне захтеве (процена
утицаја на животну средину, стратешка процена утицаја на животну средину, учешће
јавности итд.), квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет вода, заштита природе,
спречавање и контрола индустријског загађења, хемикалије, бука, климатске промене).
Саобраћај (обухвата: железнички и друмски саобраћај, унутрашње пловне путеве,
цивилно ваздухопловство и интермодални транспорт).
Људски ресурси и друштвени развој (обухвата: област запошљавања, тржишта рада,
образовања, социјалног укључивања, здравља и питања младих).
Пољопривреда и рурални развој (обухвата пољопривредну производњу, шумарство,
рибарство, безбедност хране, добробит животиња и рурални развој).

Тематске области:
10. Култура (обухвата: савремену уметност и културу, креативне индустрије, културну
баштину, интеркултурални дијалог, људска и грађанска права, јавни интерес, регионалну и
међународну сарадњу, културу и образовање, културни туризам и културу и пословање).
11. Медији (обухвата: јавни интерес, медијске политике укључујући улогу државе у медијима,
улога јавних медија и јавних сервиса, медијска писменост, плурализам у медијима,
дигитално емитовање).
12. Цивилно друштво (подстицајно окружење за ОЦД, успостављање сталног дијалога и
партнерског односа са јавним властима и капацитети ОЦД за делотворније вршење улоге
независних развојних актера).
Сваки СЕКО представља један од сектора, док три тематске области заједно чине један
СЕКО сектор.
На основу досадашњих искустава функционисања механизма и препорука радионице за стратешко
планирање даљег рада механизма, КЕИ оставља избор сваком конзорцијуму да уведе систем тзв.
„степеновања“ учешћа организација чланица одређене СЕКО мреже. Овај систем би
подразумевао да се чланови мреже поделе на активне учеснике и посматраче. Активни
учесници су организације које оперативније раде и активно учествују у раду мреже.
Конзорцијум је тај који одлучује које организације, чланице мреже, су активни учесници. Одлука о
избору активних организација се доноси већином гласова свих чланица конзорцијума (1
организација = 1 глас). Минимум критеријума које организација мора да испуни да би постала
активан учесник су: 1) активно учешће у активностима мреже; 2) промоција СЕКО механизма
међу ОЦД. Поред горе поменутих критеријума, конзорцијум може дефинисати и друге. Захтев
КЕИ је да цео процес буде транспарентан и да се омогући промена статуса, тј. да поједине
организације могу да пређу из посматрача у активне и обратно. Водећа организација је у обавези
да пријави КЕИ одлуку о успостављању система „степеновања“ учешћа организација чланица
одређене СЕКО мреже. Након успостављања конзорцијума може доћи до измене организације
која сачињава конзорцијум. О избору нове организације у конзорцијум СЕКО механизма одлучује
конзорцијум у складу са Правилником о раду СЕКО2 и о одлуци и процесу избора Водећа
органзација обавештава Канцеларију за европске интеграције. Образац за измену чланова
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Више о Правилнику рада СЕКО у Одељку 4.
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конзорцијума са упутством биће доступан организацијама по завршетку позива и
операционализацији СЕКО механизма. У горе поменутом случају нема потребе поново
расписивати позив за СЕКО за одређени СЕКО сектор. Поновно расписивање позива за СЕКО за
одређени сектор биће потребно само у случају промене водеће организације. Расписивање позива
и избор нове водеће организације координира КЕИ.
2. Канцеларија за европске интеграције
Канцеларија за европске интеграције је главни координатор рада на нивоу СЕКО механизма. У
оквиру Канцеларије за европске интеграције, Сектор за планирање, програмирање, праћење и
извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи, именована је особа која је задужена за
успостављање, координацију и праћење рада СЕКО механизма.
3. Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом (КСЦД)
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом ће наставити да пружа подрку СЕКО
организацијама, превасходно организовањем обука за организације цивилног друштва чланице
СЕКО са циљем подизања капацитета у различитим областима. Ради ефикасне комуникације, у
оквиру КСЦД именована је особа задужена и за праћење рада СЕКО механизма.
4. TACSO Србија и ТРАГ фондација
Пројекат „Техничка помоћ организацијама цивилног друштва“ (TACSO Србија) и ТРАГ фондација
су пружаоци подршке функционисању механизма. Поменуте организације ће и у наредном
периоду подржати функционисање механизма и појединачни рад сваког СЕКО конзорцијума.
5. Консултативно тело СЕКО механизма
Након конституисања конзорцијума и операционализације механизма биће успостављен Савет
СЕКО механизма. Циљ успостављања Савета јесте да се на једном месту окупе главне
заинтересоване стране ради разматрања тема које су битне за функционисање механизма,
укључујући могућности и опције за унапређење рада механизма. Савет такође ради и на
унапређењу примене и ефикасности усвојеног програма сарадње.
Чланови савета су: по један представник из КЕИ, КСЦД, TACSO Србија и ТРАГ фондације.
Учешће представника СЕКО, као и све битне информације о раду Савета и члановима истог, биће
уређени Пословником о раду Савета СЕКО механизма.

ОДЕЉАК 3: ЛОГИЧКИ ОКВИР
Логички оквир механизма
Опис програма

Индикатори

Извори
верификације

Претпоставке

Општи циљ:
Успоставити
дугорочно
партнерство
јавног
и
цивилног сектора у области
планирања, програмирања,
праћења и извештавања о
међународној помоћи.
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Специфични циљеви:
Даље развијање механизма
комуникације и сарадње
КЕИ и цивилног сектора
који омогућава ефикасну и
благовремену комуникацију
и размену информација
током целокупног циклуса
програмирања, праћења и
извештавања о средствима
ЕУ и развојној помоћи
Републици Србији.

Све заинтересоване
стране упознате са
улогама,
одговорностима и
обавезама у СЕКО
механизму и
придржавају их се.
Повећан број ОЦД
које активно учествују
у раду механизма у
року од годину дана
од дана успостављања
(и одржава се и/или
расте у периоду након
годину дана).

- Извештаји са
састанака Савета
СЕКО механизма;
- Годишњи извештај
КЕИ;
- Извештаји
Водећих
организација СЕКО
механизма;
- Резултати анкете о
видљивости и раду
СЕКО механизма;

Развијен Програм
сарадње, који
представља
основу за рад
механизма;

Успостављање и развијање
ефикасног и инклузивног
система комуникације и
консултација
између
Секторских
организација
цивилног друштва (СЕКО3)
и мреже организација око
СЕКО током целокупног
циклуса
програмирања,
праћења и извештавања о
средствима ЕУ и развојној
помоћи Републици Србији.

Испуњени циљеви и
реализоване све
активности
дефинисане у обрасцу
за пријаву и
годишњем Програму
рада сваког
конзорцијума.

- Извештаји
Водећих
организација СЕКО
механизма ка КЕИ;
- Годишњи програм
рада сваког
конзорцијума;
- Извештаји о
посећености сајта
(статистика сајта);

Изабрана водећа
организација у
сваком СЕКО
сектору
представља лидера
у области за коју
се пријављује, има
дугогодишње
искуство у раду са
другим
организацијама
цивилног друштва
и подржана је од
стране
организација чије
интересе
представља.

- Објављен позив за
ОЦД са јасним
критеријумима за
СЕКО на сајтовима:
КЕИ, КЦСД,
TACSO, Траг
фондација, СЕКО
механизам;

ОЦД на нивоу
Србије упознате са
објављеним
позивом за
успостављање
СЕКО механизма.

Информације о
догађајима се
објављују на веб сајту
механизма у року од 3
дана од дана
дешавања.

Резултати:
На транспарентан начин
изабране
Секторске
организације
цивилног
друштва које представљају
ставове
ширег
форума
цивилног друштва за сваки
од
сектора/тематских
области идентификованих
НАД документом (СЕКО

- Успостављено 10
конзорцијума СЕКО
организација.
- Водећа организација
СЕКО механизма је
подржана од стране
организација чије

3

Под Секторском организацијом цивилног друштва подразумева се конзорцијум организација
цивилног друштва од минимум три, а максимално пет организација од којих је једна водећа организација.
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сектори).

интересе представља.

- Извештај са
извршене
евалуације пријава
за СЕКО
организације;
- Коначна листа
изабраних СЕКО
организација,
- Писмо подршке
Водећој
организацији;

Секторским организацијама
цивилног
друштва
благовремено
пружене
адекватне информације од
стране КЕИ, као предуслов
за
правилан
процес
консултација.

- СЕКО-у дата
повратна информација
у року од пет дана од
дана одржавања
састанка/семинара/
тренинга/ радионице.

- Годишњи извештај
КЕИ о раду СЕКО
механизма;

Именовање
контакт особе у
КЕИ која ће бити
задужена за
координацију
СЕКО механизма.

Изграђен капацитет ОЦД
чланица механизма ради
унапређења
знања
и
вештина у погледу њиховог
активног укључивања у
процесе
програмирања,
праћења и извештавања о
средствима ЕУ и развојној
помоћи Републици Србији.

- Број одржаних обука,
радионица, семинара,
састанака, и сл. према
плану рада, а на
основу спроведене
анализе потреба
СЕКО организација и
чланица мреже.
- Достављање
коментара и предлога
СЕКО организација и
чланица мреже на
документа добијена од
стране КЕИ на
годишњем нивоу у
прописаном року.

- Извештаји са
тренинга/радионица;
- Годишњи извештај
КЕИ о раду СЕКО
механизма;
- Листе
присутности;
- Материјал са
тренинга/радионица;
- Попуњени
евалуациони
листови учесника;
- Фотографије са
тренинга/радионица;

Извршена анализа
потреба за
обукама СЕКО
организација.

Секторске
организације
цивилног
друштва
обезбедиле
укљученост
мрежа организација током
целокупног
циклуса
програмирања, праћења и
извештавања о средствима
ЕУ и развојној помоћи
Републици Србији.

- Водеће организације
достављају
информације/
документа/ записнике
са састанка чланицама
мреже у року од 2 дана
од дана пријема;
- Годишње
организован минимум
1 информативни
састанак за минимум
10 представника
СЕКО организација.

- Извештаји
Водећих
организација СЕКО
механизма ка КЕИ;
- Информативна
документа за
чланице мреже,
израђена од стране
СЕКО конзорцијум;

Изабрана водећа
организација у
сваком СЕКО
сектору
представља и има
дугогодишње
искуство сарадње
са великим бројем
организација из
Србије.

8

Повећана
видљивост
активности и резултата рада
на нивоу СЕКО механизма
и СЕКО сектора.

- Израђен План
активности сваког
СЕКО конзорцијума у
вези са повећањем
видљивости и утицаја
СЕКО механизма.
- Број чланица СЕКО
механизма се повећао
за 30% у року од
годину дана од
успостављања (и
одржава се и/или расте
у периоду од годину
дана).
- Препознатљивост
СЕКО механизма
повећана у року од
годину дана од дана
успостављања (и
одржава се и/или расте
у периоду након тога).
- Број посета сајту
СЕКО механизма се
повећао за 30% у року
од годину дана од
успостављања (и
одржава се и/или расте
у периоду у периоду
од годину дана).

- Годишњи извештај
КЕИ о раду СЕКО
механизма;
- Извештаји
Водећих
организација СЕКО
механизма ка КЕИ;
- Резултати анкете о
видљивости и раду
СЕКО механизма;
- Статистика посета
сајта СЕКО
механизма;

Креиран план
комуникације и
видљивости СЕКО
механизма.

ОДЕЉАК 4: ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕХАНИЗМА
Улоге, одговорности и обавезе свих заинтересованих страна механизма
1. Секторске организације цивилног друштва
Активно учешће у планирању, програмирању, праћењу и извештавању о развојној
помоћи ЕУ и друге међународне развојне помоћи у оквирима мандата механизма и у
складу са годишњим индикативни календаром активности КЕИ;
Израда годишњег Програма рада4 на основу годишњег индикативног календара КЕИ;
Водећа организација сваког СЕКО сектора комуницира са координатором СЕКО
механизма КЕИ и представља интересе осталих организација тог СЕКО сектора;
Координација активности унутар сваког СЕКО сектора:
o
4

Успостављање и развијање мреже организација укључених у СЕКО - као лидер
у сваком СЕКО сектору водећа организација, заједно са конзорцијумом,

Форма у којој ће се израђивати Програм рада ће бити достављена од стране КЕИ.
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одговорна је за анимацију и учешће осталих чланица мреже у активностима
конкретног СЕКО сектора, редовни и благовремени пренос информација,
организовање консултација са чланицама мреже окупљеним око СЕКО сектора,
израду записника са састанака у КЕИ за које није обезбеђен записник;
o Организација састанака конзорцијума унутар мрежа;
o Синтеза информација, обједињавање коментара и формирање заједничког става
чланица поводом специфичних питања.
o Трансфер стеченог знања на све чланице у оквиру мреже (СЕКО као
мултипликатори знања) – водеће чланице треба да прецизирају план и методе
преношења знања;
Учешће на годишњем координационом састанку СЕКО механизма;
Учешће на обукама/радионицама/семинарима/тренинзима које су организоване од
стране других заинтересованих страна механизма, уз обавезу израде кратких
информативних извештаја за остале чланове мреже;
Консултације са другим СЕКО по питањима од заједничког интереса (организовање
интер-СЕКО састанака за размену искустава и информација између различитих СЕКОа);
Промоција СЕКО механизма међу ОЦД - спровођење активности у вези са повећањем
видљивости и утицаја СЕКО механизма;
У року од шест месеци од успостављања механизма, конзорцијум је у обавези да
изради правилник о раду СЕКО који ће садржати јасне критеријуме за укључивање
нових чланица конзорцијума, критеријуме и начине искључивања постојећих, као и
уколико се одлучи за систем „степеновања“ чланства, конзорцијум је тај који одлучује
који чланови мреже ће постати активни чланови уз поштовање минимум критеријума
дефинисаних од стране КЕИ (више о систему степеновања у Одељку 2);
Редовно извештавање Канцеларије за европске интеграције о спроведеним
активностима на шестомесечном нивоу у форми извештаја достављеној од стране КЕИ;
Спровођење активности у вези са повећањем видљивости и утицаја СЕКО механизма
(уношење вести на веб сајт механизма, повезивање СЕКО са другим организацијама и
мрежама које се баве областима које СЕКО покрива и сл.);
Администрација и уређење веб-сајта СЕКО механизма5.
Канцеларија за европске интеграције
Расписивање конкурса и координација целокупног процеса избора Секторских
организација цивилног друштва;
Координација рада СЕКО механизма путем именоване контакт особе у КЕИ;
Израда детаљног годишњег индикативног календара активности који покрива учешће
организација цивилног друштва у планирању, програмирању, праћењу и извештавању
о развојној помоћи ЕУ;
Спровођење годишњег индикативног календара активности ОЦД – благовремено
обавештавање и укључивање СЕКО у активности наведене у календару;
Промоција СЕКО механизма у државној управи;
5

Након успостављања СЕКО механизма, биће одлучено која организација ће бити одговорна за
администрирање веб-сајта СЕКО механизма
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Достављање повратне информације ОЦД на њихове сугестије и коментаре на
документа послата ОЦД од стране КЕИ;
Достављање записника са састанака за планирање, програмирање, праћење и
извештавање о међународној помоћи;
Заједно са КСЦД израда анализе потреба за обукама СЕКО организација у областима
рада КЕИ;
Подизање капацитета СЕКО са аспекта мандата механизма, а у односу на
идентификоване потребе;
Организовање годишњег координационог састанка СЕКО механизма;
Организовање појединачних и заједничких састанака са СЕКО у складу са годишњим
календаром активности (Акционим планом) за програмирање и извештавање о
средствима ЕУ и развојној помоћи Републици Србији;
Учешће у раду Савета СЕКО механизма, у складу са правилником Савета;
Редовно обавештавање партнера и заинтересованих страна о активностима СЕКО
путем годишњих извештаја, као и путем СЕКО, ИСДАКОН и КЕИ веб сајта;
Пружање подршке у администрацији и уређењу веб сајта СЕКО;
Израда плана видљивости и комуникације СЕКО механизма;
Израда јединственог формата за шестомесечне извештаје СЕКО;
Израда јединственог формата за годишњи програм рада механизма;
Израда правилника о раду Савета СЕКО механизма;
Израда годишњих извештаја о функционисању механизма.
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Организовање састанака СЕКО са ресорним министарствима о темама од заједничког
интереса;
Заједно са КЕИ израда анализе потреба за обукама СЕКО организација;
Подизање капацитета СЕКО у областима идентификованим анализом потреба за
обукама;
Организовање консултација и редовних састанака приликом спровођења активности у
оквиру подршке ИПА за цивилно друштво;
Редовно информисање СЕКО о релевантним активностима других регионалних и ЕУ
ОЦД и мрежа;
Промоција СЕКО механизма у државној управи;
Учешће на годишњем координационом састанку;
Учешће у раду Савета СЕКО механизма, у складу са правилником Савета;
Пројекат „Техничка помоћ организацијама цивилног друштва“ (TACSO Србија)
Пружање техничке и финансијске подршке и праћење реализације редовних
активности СЕКО путем извештавања предвиђеног овим Програмом;
Укључивање СЕКО у текуће активности изградње капацитета (обуке за развој и
управљање мрежама, обуке за мониторинг улогу ОЦД) у договору са КЕИ и КСЦД;
Према потреби, подржавање спровођења циљаних програма обуке за СЕКО које
спроводе КЕИ или КСЦД;
11

Пружање подршке иницијативама појединачних СЕКО у делу креирања платформи за
утицај на јавне политике, а у складу са општим циљевима TACSO пројекта и планом
рада канцеларије у Србији;
Учешће на годишњем координационом састанку;
Учешће у раду Савета СЕКО механизма, у складу са правилником Савета;
Одређивање формата за наративно и финансијско извештавање СЕКО у вези са
додељеним донаторским средствима.
Фондација Траг
Пружање финансијске подршке и праћење реализације редовних активности СЕКО
путем извештавања предвиђеног овим Програмом;
Пружање финансијске подршке за администрацију и уређење веб сајта СЕКО;
Учешће на годишњем координационом састанку;
Учешће у раду Савета СЕКО механизма, у складу са правилником Савета;
Одређивање формата буџета и извештавања у вези са додељеним донаторским
средствима;
Трајање програма
Временски оквир Програма сарадње није органичен.
Оцену успешности остварења циљева и резултата Програма сарадње, као и рад СЕКО
организација (испуњавање преузетих улога, одговорности и обавеза дефинисаних оквиром
програма сарадње) на годишњем нивоу даје Савет СЕКО механизма.
У складу са одлуком Савета СЕКО механизма Оквир програма сарадње се може ревидирати и
предложити замена водеће организације и/или члана/ова конзорцијума.
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