
 

 

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  

О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ - СТРАТЕГИЈЕ ЗА СТВАРАЊЕ 

ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЦИВИЛНОГ ДТУШТВА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2023. ГОДИНЕ. 

 

 

 

1. У поступку припреме документа јавне политике, Министарство за људска и 

мањинска права и друштвени дијалог спроводи јавну расправу о Предлогу акционог плана за 

спровођење Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у 

Републици Србији за период 2022-2023. године (даље у тексту: Предлог акционог плана), 

који је саставни део овог програма 

 

2. Јавна расправа о Предлогу акционог плана спроводи се online у периоду од 

12. до 31. маја 2020. године. 

 

3. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних 

служби, привредних субјеката, синдиката, удружења послодаваца, организација цивилног 

друштва, академске заједнице, медија, као и други заинтересовани учесници. 

 

4. Текст Предлога акционог плана поставља се на интернет страници 

Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог: www.minljmpdd.gov.rs и на 

Порталу „еКонсултације”. 

 

5. Учесници јавне расправе се позивају да у току трајања јавне расправе 

доставе сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на текст Предлога акционог плана на 

предвиђеном обрасцу, који је јавно доступан уз Предлог акционог плана, на следећу 

електронску адресу: sek.scd@minljmpdd.gov.rs или их упуте на адресу: Министарство за 

људска и мањинска права и друштвени дијалог, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови 

Београд. 

 

  6. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог ће јавни 

позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и 

на Порталу „еКонсултације”. 

 

7. По окончању поступка јавне расправе, Министарство за људска и мањинска 

права и друштвени дијалог анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној 

расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи о Предлогу 

акционог плана и у року од 15 дана од завршетка јавне расправе исти објавити на интернет 

страници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог и на Порталу 

„eКонсултације”. 
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