НАЦРТ МЕМОРАНДУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ
ДРОГА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Свесни значаја организација цивилног друштва и потребе за њиховим активним учешћем
у спровођењу политике у области дрога,
Афирмишући нови концепт сарадње државних органа и организација цивилног друштва,
у жељи да створе основ за другачији и модернији приступ у области борбе против
злоупотребе дрога као и новог начина деловања у целокупној политици дрога Републике
Србије,
У жељи да организацијама цивилног друштва дају могућност да заједно
са државним органима, учествују у стварању широке друштвене платформе потребне за
креирање ефикасне, на светским стандардима засноване и свобухватне политике у
области дрога,
Поштујући стртатешки документ у овој области „Стратегија о спречавању злоупотреба
дрога за период 2014-2021 и пратећи Акциони план, као и на опредељености да ову област
ускладе са стнадрадима ЕУ,
Канцеларија за борбу против дрога Владе Републике Србије и организације цивилног
друштва (у даљем тексту: Стране), уз подршку Канцеларија за сарадњу са цивилним
друштвом Владе Реоублике Србије, сагласне су да на основу узајамног поштовања и
разумевања, своју комуникацију и сарадњу уреде овим Меморандумом о сарадњи ( у
даљем тексту: Меморандум), како следи:
Циљ
Члан 1.
Стране су сагласне да као основни циљ, поштујући надлежности Канцеларија и
могућности организација цивилног друштва, поставе, унапређење комуникације и
координације организација цивилног друштва и државних органа задужених за
спровођење политике дрога у Републици Србији.

Области сарадње
Члан 2.
Стране су сагласне да своје активности заједнички спроводе у следећим областима:
-

Подизање свести о потреби јачања сарадње свих државних субјеката и
организација цивилног друштва у области спровођења политике дрога.
Подизање свести о потреби креирања новог приступа у третирању проблема
злоупотреба дрога.
Едукација и истраживања у области дрога
Размена искустава и добре праксе у области дрога
Унапређење постојећих и израда нових програма у складу са општеприхваћеним
међународним стандардима
Унапређење и развој основа регионалне сарадње

Сарадња се може, по потреби, а на основу договора свих страна, обављати и у другим
областима која нису наведна овим чланом.

Начини сарадње
Члан 3.
Стране су сагласне да међусобну сарадњу развијају на следеће начине:
-

Планирање и спровођење активности од интереса за унапређење области политике
дрога
Заједничко деловање у циљу прибављања средстава за финансирање пројеката од
стране домаћих и међународних донатора и других заинтресованих учесника
Организовање форума, округлих столова, конференција и других облика јавних
расправа о питањима из области политике дрога
Израда студија, анализа и процена у циљу идентификације главних проблема у
злопутреби дрога, као и потреба у области политике дрога
Организовање периодичних консултација у циљу размене информација, искустава
и нових сазнања;
Планирање, израда и спровођење едукативних садржаја;
Креирање и спровођење медијских кампања

Спровођење
Члан 4.

Сарадња ће се заснивати на принципима партнерства, отворености, одговорности и
међусобног информисања.

Стране ће водити рачуна о усклађености својих програма, пројеката и активности у
области политике дрога, као и о критеријумима стручности и професионалности.
Овај Меморандум не ствара и не подразумева никакве трошкове и финансијске обавезе за
Стране потписнице.
Свака обавеза настала на основу овог Меморандума, биће извршена у складу са
расположивим финансијским средствима и ресурсима Страна, уз поштовање финансијске
транспарентности и позитивних прописа.
Праћење примене Меморандума
Члан 5
Стране потписнице су сагласне, да у циљу праћења договорених активности организују
редовне састанке.
Састанци ће се одржавати свака три месеца, а по потреби и пре наведног периода.
Стране потписнице су сагласне да у случају потребе, извештавње врше и путем извештаја.
Комуникација
Члан 6.
У циљу брже размене информација и лакшег праћења појава у овој области, свака Страна
ће именовати контакт особе о чему ће писмено обавестити остале Стране.
Завршне одредбе
Члан 7.
Овај Меморандум ступа на снагу даном потписивања. Меморандум се може изменити и
допунити, путем узајамне писане сагласности Страна.
Уколико нека од страна не присуствује на два узастопна састанка и то не оправда,
сматраће се да је повукла свој потпис на овај Меморандум
Свака страна може отказати свој потпис на Меморандуму, писаним обаштењем у року од
три месеца унапред.
Сви евентуални спорови који се појаве у погледу тумачења и примене овог
Меморандума,биће решавани у духу сарадње и узајамног поштовања.
Меморандум је отоворен за приступ и других организација цивилног друштва које
прихватају циљеве и одредбе Меморандума.
Овај Меморандум је сачињен у ..... примерака, по два (2) за сваку Страну..

