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ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ НЕВЛАДИНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ У 2015. ГОДИНИ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Невладине организације се региструју на подручју општине Шамац у складу са
Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске(Сл.гл. 52/01).
Надлежни орган за регистрацију удружења је Основни суд у Добоју а након
регистрације у Основном суду подноси се захтјев Заводу за статистику у Бањој
Луци за добијање јединственог идетификационог броја(ЈИБ).Невладине
организације се углавном региструју као удружења грађана а да би се извршила
регистрација потребно је да Скупштина удружења сачињена од најмање три
физичка или правна лица донесу Одлуку о оснивању удружења, сачини и усвоји
Статут удружења, те именује лица која ће заступати и представљати удружење
у правном промету.

ЗНАЧАЈ И УЛОГА НВО

Настанак и развој невладиних организација директно је повезан са развојем
цивилног друштва и као такве представљају организационе облике заједничког
дјеловања грађана према заједничком интересу који се не може остварити,или
не у потпуности,у постојећим механизмима јавних система.То је област гдје се
грађани поведени заједничким интересом удруже како би,обично рјешавали
заједнички проблем.
Државне институције и установе,често нису,из различитих разлога,у могућности
да адекватно одговоре на проблеме грађана.Невладине организације
засноване на принципима добровољности и непрофитности,успијевају
непосредније и ефикасније да одговоре на потребе грађана.За разлику од прије
сада невладине организације и институције система заједно дјелују у истим
правцима развоја друштва што представља добру основу за унапређивање
укупног система кроз који се артикулише поштивање основних постулата
демографског друштва(поштивање људских права,партиципација,смањење
социјалне искључености).

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВА НВО НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ
Према евиденцији Службе за друштвене дјелатности на подручју општине
Шамац дјелује и ради 55.НВО, а располажемо подацима да су још двије до три
НВО у фази оснивања односно регистрације. Сваке године се Буџетом општине
Шамац планирају и издвајају новчана средства за финансирање пројеката
односно пројектних приједлога од стране НВО а који доприносе развоју
локалне заједнице кроз остваривање стратешких циљева и приоритета
дефинисаних Стратегијом
локално економског развоја општине Шамац.
Потписан је и споразум између Скупштине општине,Начелника и невладиних
непрофитних организација општине Шамац а стране потписнице овог
споразума су сагласне да се у међусобној сарадњи придржавају заједничких
вриједности и грађанских иницијатива које произилазе из европске повеље о
локалној самоуправи.Буџетом општине ШАМАЦ
за 2015. годину је
предвиђено18000.00 КМ за пројекте односно пројектне приједлоге НВО.
Невладине организације које добију средства за своје пројекте дужне су да
доставе извјештај о утрошеним средствима као и програм рада за текућу
годину.
У наставку слиједе извјештаји оних невладиних организација које су се
одазвале нашем позиву да доставе извјештаје о раду за 2015.годину.

Извјештај о раду Удружења грађана „ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ И ЕКОЛОГИЈУ
СВИЈЕСТИ“ за 2015.годину
Нисмо имали никаквих значајних активности у граду и у БиХ. Разлог је
уништење опреме,књига и инвентара у поплави 2014 године. Имали смо само
неколико интерних састанака.
УДРУЖЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА
„ПОСАВИНА“ОБУДОВАЦ

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ У 2015 г. УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА ПОСАВИНА
ОБУДОВАЦ

Удружење пољопривредника Посавина Обудовац у протеклом
периоду имало је следеће активности:
-

УП Посавина Обудовац помогло је пољопривредним

произвођачима са поплављеног подручија општине Шамац да
аплицирају према донацијма,пројектима од стране УНДП-а у
пластеничкој производњи , механизација ,сјеменској производњи
и другим пољопривредним пројектима
-

У зимском периоду одржано је неколико предавања у Дому културе
Обудовац из области мљекарства, производње и това свиња и заштите
биља

-

У прољећном периоду у сарадњи са ДОО Агропекс Обудовац
организована је презентација АС хибрида кукуруза, као и других
сјеменских кућа који се баве овом производњом.

-

Одржано је неколико састанака око кориштења Државног
Пољпривредног земљишта на подручију општине Шамац као и
одлазак делегације у Министарство Пољопривреде шумарства и
водопривреде
РС са представницима општине Шамац како би се нашло најбоље
рјешење за ову проблематику.

-

Проводе се активности укључења жена у УП Посавина како би могли
аплицирати према пројектима које се односе на жене.

Извјештај о раду Кола српских сестара“КОСОВКА ДЈЕВОЈКА“
Шамац за2015.годину
Прва хуманитарна активност у 2015.години овог удружења била је подијела
пригодних пакетића за присутну дјецу у цркви у Шамцу за празник Св. Саве.
Пакетићи су највећим дијелом донирани од власника трговина Коцкица и Фис
из Витеза.
Удружење је потом, избјеглим и расељеним
лицима смјештеним у
колективнном смјештају у Доњим Кладарима код Модриче уручило намирнице
купљене дијелом новцем од чланарина, дијелом новцем (50еура) које је
послало КСС из Амстердама. Помоћ се састојала брашна,млијека у тетрапку и
јабукама.
Васкршњи празник обиљежен је нашим активностима око расподјеле и бојење
јаја (око 700.ком) која смо добили од жабарског Агекса посредством директора
Раде Лејића.
Прољеће је протекло у тражењу начина да нам се санирају просторије у улици
Краља Александра 69. Нисмо имале никакву али се ипак нешто постигло на том
плану.
Наиме, даровима грађана Шамца у грађевинском материјалу, средствима која
су уплаћена од СО Шамац и добровољним радом пријатеља Удружења,
успијеле смо уредити једну просторију.

У јуну мјесецу је у Приједору одржан Радни састанак пресједница, на којем је
присуствовала предсједница Анка Симеуновић.
Ове године је Удружење Коло СС први пута учествовало са припрељеном
храном на Гастро сусретима у Доњем Жабару. Славу нашег Удружења
Св. Марију Магдалену прославиле
смо у нашим просторијама уз скромну
трпезу.
Последњу седмицу августа 50-так дјеце школског узраста са Косова и Метохије
боравило је у Шамцу. Наше Удружење је преузело на себе припрему ручка за
госте а и за дјецу домаћине.У новембру је наше Удружење узело учешћа на
Сајму привреде у Брчком. Сајам је трајао од12-15 новембра.Четири чланице су
изложиле зимницу,колаче,ракију траварицу, ликере и остало.
У децембру је Удружење већ традиционално учествовало на сајму меда и
туризма у Шамцу изложивши своје рукотворине као и зимницу и прехранбене
производе.

ИЗВЈЕШТАЈ
О финанцијском пословању за 2015.годину
1. ПРИХОДИ :
а)
-12.02.2015. изв. 1
200.00 КМ
Буџет СО-е
-04.06.2015. изв 5
400.00 КМ
Буџет СО-е
-29.07.2015. изв 8
300.00 КМ
Буџет СО-е
-21.08.2015. изв. 11
400.00 КМ
Буџет СО-е
-06.11.2015. изв 13
500.00 КМ
Буџет СО-е
-30.11.2015. изв 15
500.00 КМ
Буџет СО-е
________________________________________________________________
УКУПНО:

= 2300.00.КМ

б)
-05.02.2015. девизни изв. 1
ц)
-24.01.2015.поклон бон

97,79 КМ (50 еур)
100.00 КМ

Леденица

Фис Брчко (пакетићи)

УКУПНО ПРИХОДА ОСТВАРЕНО : 2.497,29 КМ
2.

РАСХОДИ:

а.) утрошен материјал за санацију објекта
б.)набављен инвентар у пословне сврхе КСС
ц.)дневнице за службена путовања
д.)кориштење вл, аута у пословне сврхе

669.02 КМ
431.58.КМ
60.00.КМ
256.00КМ

е.)трошкови сајмова и репрезентације
ф.) банкарска провизија
г.) остали нематеријални трошкови
х.) издаци за хуманитарне сврхе
Укупно:

420.92КМ
42.00КМ
78.50КМ
281.64КМ
2.239,66 КМ

НАПОМЕНА:
Одобрена и уплћена средства од стране СО-е, углавном су искориштена за
санацију објекта после прошлогодишњих поплава што се види под тачком а.
Висина уложених средстава у те сврхе износи 669.02 КМ
Набављени ситан инвентар за потребе удружења су наведени под тачком б. у
висини од 431.58 КМ.
Утрошена средства за учешче на гастро сусретима, као и трошкови
организације ручка за дјецу са Косова износе 420.92 КМ наведено у тачки е.

Извјештај о раду СПОРТСКО РИБОЛОВНОГ ДРУШТВА
„Шамац“ за 2015. годину
Спортско риболовно друштво „Шамац“ из Шамца активности у 2015. години
започело је са одржавањем редовне годишње Скупштине гдје је усвојен
извјештај о раду за 2014. годину као и план рада за 2015. годину.
„Спортско риболовно друштво“Шамац из Шамца је уговором о кориштењу
добило следеће воде:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ријека Босна у површини од 574 хектара
ријека Сава у површини од 240 хектара
бара Тишина у површини од11,5 хектара
бара Жандрак у површини 0,5 хектара
црвени ровањи у Писарима површине од 1 хектар
ровањи покрај старог корита ријеке Босне површине 1 хектар
Марковића ровањи у Слатини површине 2 хектара
Николића ровањи у површини од 3 хектара
Порибљавање у 2015. години

У 2015. години вршили смо порибљавање баре Тишина и то шараном и
бабушком.
Током великих врућина., повлачења и исушивања локалних бара у више
наврата смо вршили изловљавање и спашавање рибе; коју смо пребацивали
највећим дијелом у бару Тишина а дио смо пустили у Саву.

Број риболоваца у 2015. години
У току 2015. године риболовне воде које је СРД Шамац добило на кориштење;
користило је 194 риболовца матичног друштва са уредно извађеним
риболовним дозволама за спортски риболов, остварено је драстично повећање
броја риболоваца у односу на 2014. годину али и у односу на 2013, годину што
је директна посљедица ангажовања професионалног рибо чувара, који је
примљен у стални радни однос од марта 2015. године.
Издате дозволе
У 2015. години Спортски риболовни савез РС и Министарство пољопривреде,
шумарства и водо привреде издало је 194 годишњих дозвола за спортски
риболов.
Извјештај о пословању
У 2015.години Друштво се одрекло свог комплетног дијела прихода од
годишњих дозвола за спортски риболов у корист својих чланова који су
претрпјели штете од катастофалних поплава. Друштво је покрило све своје
обавезе те уз све тешкоће нормално функционише.

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Општинског удружења пензионера
за 2015. годину
У току 2015. године бројно стање пензионера се мјењало из мјесеца у мјесец, а
из разлога нових пензионисања или умирања неких пензионера. У децембру
2014. године је било 2.211 пензионера, док је у децембру 2015. године било
2.264 пензионера, од чега:
2014.год
у граду 990
у селима 1.221

2015.год
1.001
1.263

Имајући у виду да је у току 2015. године умрло 79 пензионера, произилази да је
у тој години пензионисано нових 132. пензионера.
Број пензионера према висини пензија није било могуће приказати у овом
извјештају, а из разлога што ПИО од новенбра 2008. године доставља
тромјесећно спискове пензионера без података о висини пезије.Међутим
познато је да су пензије ниске, јер од Укупног броја пензионера њих 1.094 или
48% имају пензију мању од 300 КМ.
01.09.2008. године за 6%, извршено усклађивање пензија са растом личних
доходака на нивоу до половине 2006. године.

Новим Законом о пензијском и инвалидском осигурању,који се примјењује
од 01. 01. 2012. године. поправљене су најниже пензије- тако што је регулисано
да ће се најниже старосне и инвалидске пензије зависно од дужине пензијског
стажа одређивати у проценту од просјечне пензије исплаћене за децембар
претходне године. Са повећањима од 01.09.2013. године 3,5%, од 01.01.2014.
год. 2,0%, од 01.10.2014. год 2,0%, од 01.10.2014. год. 2,0% најниже пензије у
децембру 2014. год, износиле су:
- најнижа пензија од
50% = 172,72 КМ
- за 15 година пензијског и више а мање од 20 година 60% = 207,26 КМ
- за 20 година пензијског стажа и више а мање од30. год.70% = 241.80 КМ
- за 30 година пезијског стажа и више а мање од 40год. 70% = 276,31 КМ
- за 40 година пензијског стажа и више у висини пен.ХII пр. г.= 345,45 КМ
Поред наведених процената повећања најнижих-загарантованих пензија, за
остале пензије примјењено је и повећање од 01.01.2015.год. за 1,6%. И поред
тих повећања пензије су и даље у великом заостатку у односу на раст личних
доходака.
Рад Општинског удружења пензионера у 2015, години, може се сагледати кроз
активности и рад Скупштине, Управног одбора, предсједника Општинског
удружења, Мјесних удружења и др.
Мјесна удружења, а има их 5, у извјештајном периоду одржавали су сједнице по
потреби и разматрали текућа питања, а посебно питање додјеле једнократних
помоћи најугроженијим пензионерима.

Плесни клуб „Принцес“ Извјештај о раду
за 2015. годину
Плесни клуб „Принцес“ је основан 2007. године као самосталан и члан је
Савеза спортског плеса Републике Српске. Од 2010. године је и члан Европске
Плесне Федерације ( ЕДФ). Тренутно број чланова је 55.
Утоку 2015. године ПК је осим својих редовних тренинга и локалних наступа на
манифестацијама имао наступе и на неколико Међународних плесних
фестивала у региону: Београд-Белграде Интернационал Опен Данце Фестивал,
Златибор: Златибор Данце Опен, Бања Лука Винтер Опен, Витез- Цуп БИХ,
затим Бијељина, Србац и Оџак.
Нажалост,ПК“
Принцес“ због финанцијске немогућности може да изађе на једно или два
такмичења и то само у околини.

КОНТАКТИ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ШАМАЦ

1.Удружење жена“Шамац“
Контакт особа: Радојка Сладоје
Адреса: Ул: Вука Караџића бр. 56.
Телефон:054/612-055; 054/611-418;
2. Омладински центар „ Обудовац“
Контакт особа:Цвијетин Благојевић
Адреса: Обудовац бб.
Телефон: 054/643-339; 066/867-253:
3. Удружење за здрав живот и екологију свјести
Контакт особа: Слободан Маслић
Адреса: Ул. Николе Тесле 67.
Телефон: 065/624-726;
4. Удружење пољопривредника „Посавина“ Обудовац
Контакт особа: Лазо Марковић
Адреса: Дом културе – Обудовац
Телефон:054/614-547 ; 065/950-055;
5. Српско Просвјетно и културно друштво „Просвјета“
Контакт особа: Душан Јовановић
Адреса: Ул.Ђенерала Драже Михајловића бб
Телефон: 054/611-527; 065/670-785;
6. Српско соколско друштво“ Свети Василије Острошки“
Контакт особа: Јово Лакић
Адреса: Ул. Вука Караџића бб.
Телефон: 054/612-516; 065/987-839;
7. КУД „Шамац“
Контакт особа: Младен Радовић
Адреса:Ул, Вука Караџића
Телефон:065/990-803,
8. Одред извиђаћа“Мрежа“
Контакт особа: Миодраг Антић
Адреса: Ул. Проте Матије Ненадовића 17.
Телефон:065/568-058;
9. Спортски Савез
Контакт особа: Петар Бузаковић
Адреса: Ул. Краља Александра бб
Телефон: 054/612-613 ; 065/368-578;

10. Ловачко удружење „Фазан“
Контакт особа: Павле душанић
Адреса: Ул. Обилићев Вјенац бб
Телефон: 054/612-268; 065/764-466,
11.Спортско риболовно друштво
Контакт особа: Златко Бендаревић
Адреса: Ул. Краља Александра бб.
Телефон: 063/896-148;
12. Општинска борачка организација
Контакт особа: Лазар Благојевић
Адреса: Ул. Краља Александра бб
Телефон: 054/612-040;
13.Савез Удружења бораца НОР-а општине Шамац
Контакт особа: Милорад Михајловић
Адреса: Ул. Николе Тесле број 4.
Телефон: 054/612-640;
14.Удружење пензионера
Контакт особа:Љубомир Чордашевић
Адреса: УЛ. Вука Караџића 56.
Телефон: 054/612-245: 066/905-530;
15.Удружење „ Див“
Контакт особа: Миодраг Антић
Адреса: Ул. Проте Матије Ненадовића 17.
Телефон: 065/568-058
16.Удружење слијепих и слабовидних
Контакт особа: Андрија Петрић
Адреса: Ул.Kraqa Aleksadra bb
Телефон: 054/612-493 ; 065/650-508;
17.Удружење глувих и наглувих
Контакт особа: Анка Јовановић
Адреса: Јована Цвијића 27
Телефон: 065/-968-249;066/768-287; 065/373-490;
18.Удружење грађана за помоћ лицима са посебним потребама
Контакт особа: Станислав Миловановић
Адреса:Браће Југовића 11
Телефон:065-948-357
19.Општинска организација Црвеног крста
Контакт особа:Даница Радуловић
Ул. Краља Александра б
Телефон: 054-612-774

20.Удружење пољопривредника корпара Домаљевац-Шамац
Контакт особа: Иво Попић
Адреса: Корница
Телефон:065/638-404

21.Удружење грађана повратника“Одмут бара“
Кнтакт особа:Илија Марковић
Адреса:Гребнице 87
Телефон: 065/480-090
22. Светосавска омладинска заједница „СПЦ“
Контакт особа: Велимир Андрић
Адреса: Обудовац-Браница
Телефон:065/470-560
23. Удружење грађана повратника „Босански Шамац-Шамац
Контакт особа: Мирсад Х.Алијагић
Адреса: Ул. Вука Карађића 15.
Телефон: 065/292-972
24. Удружење ратних заробљеника –логораша Општине Шамац
Контакт особа: Милe Слијепчевић
Адрреса: Ул. Краља Александра Карађ. бр.3
Телефон: 054/612-040; 066/918-122;
25. Удружење фармера Обудовац 2.-Браница
Контакт особа: Саво Божић
Адреса:Браница бб.
Телефон: 065/942-727
26. Удружење произвођача млијека Општине Шамац
Контакт особа: Маријан Богдановић
Адреса: Шкарић
Телефон: 065/423-135
27. Удружење грђана:“Форум за развој демократије“
Контакт особа: Божо Нинковић
Адреса: Дуга 11/1
Телефон: 065/826-113
28. Удружење пољопривредника „Агрофармер“
Контакт особа: Стеван Тутњевић
Адреса: Ул. Његошева 25.
Телефон:065/569-833
29. Удружење избјеглих, расељених и других лица“Останак“
Контакт особа: Никола Лукић
Адреса:Ул. Вука Караџића 16

Tелефон: 054/612-774
30. Кинолошко удружење Шамац
Контакт особа: Владимир Доброкес
Адреса: Ул. Доситеја Обрадовића 21
Телефон:065/281-022

31. Удружење ратних војних инвалида
Контакт особа: Мићо Благојевић
Адреса: Вука Караџића бб.
Телефон:054/612-339; 066/194-439
32. Омладински савјет општине Шамац
Контакт особа:Јанко Јовановић
Адреса: Насење Немањића бб
Телефон: 065/820-838
33. Клуб книжевника „Савовање“
Илија Павловић
Адреса: Ул. Цара Душана С-24
Телефон: 054/612-309; 066/785-551
34. Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“ Обудовац
Контакт особа:Милан Николић
Адреса: Обудовац бб
Телефон:065/589-297
35. Српски културни клуб Републике Српске Шамац
Контакт особа: Жарко Крстановић
Адреса: Ул. Јована Цвијића бб
Телефон: 054/613-241; 065/609-382
36. Плесни студио: „Принцес“ Шамац
Контакт особа: Милкица Станишић
Адреса: Ул. Доситеја Обрадовића 2.
Телефон: 065/691-378
37. Хуманитарно удружење грађана“Мерхамет“ Шамац
Контакт особа: Церибашић Сулејман
Адреса: Ул. Обилићев вјенац 37
Телефон: 065/362-433
38. Мото клуб „Јокерс“ Шамац
Контакт особа: Јанко Вочкић
Адреса: Ул,Кнеза Милоша 51
Телефон: 066/295-158
39. Удружење родитеља са четверо и више дјеце

Контакт особа:Јован Живковић
Адреса: Дом здравља
Телефон:065/546-689
40. Мото клуб „Викинг“ Шамац
Контакт особа:Радо Радић
Адреса:Дуга 5/15
Телефон:065/682-425

41. Ауто мото друштво Шамац
Контакт особа: Стојан Ковачевић
Адреса: Обилићев вјенац бб
Телефон:054/611-964; 066/119-425
42. Хрватско културно спортско друштво „Корница“
Контакт особа:Петар Лушо
Адреса:Корница
Телефон: +385 98-355-676
43. Удружење пчелара општине Шамац
Контакт особа: Ацо Малић
Адреса :Црквина бб
Телефон:065/517-425
44. Удружење „Срничана“ Лугови-Шамац
Контакт особа: Јован Милаковић
Адреса: Дуга 3/3; Шамац
Телефон: 065/637-722
45. Удруга“Хасићани“
Контакт особа: Маринко Кљајић
Адреса: Доњи Хасић бб
Телефон: 063/132-813
46. Удружење логораша Босански Шамац
Контакт особа:Анто Мајић
Адреса: Вука Караџића С-17
Телефон: 054/611-911; 054/612-546; 063/342-830
47. Удружење за мир, повратак и посао у Посавској низини
Контакт особа: Дамир Зураповић
Адреса:Ул.Николе Тесле 115
Телефон:065/185-958
48. Удружење“Коло српских сестара“
Контакт особа: Ана Симеуновић
Адреса: К.А.Карађорђевића 69.
Телефон:065/305-086; 066/877-294

49. Омладински центар Шамац
Контакт особа: Трифун Лукић
Адреса: Ул. К.А Карађорђевића бб
Телефон:065/480-233
50. Удружење жена Брвник
Контакт особа: Мара Бумбуловић
Адреса : Брвник
Телефон: 066/207-632
51. Удружење грађана конфисковане и национализоване
Имовине „Посавина“
Контакт особа: Јован Поповић
Адреса: Ул. Обилићев вјенац бб
Телефон: 066/346-891
52. Културно умјетничко друштво „Посавина“ Црквина
Контакт особа: Драгица Маринковић
Адреса: Црквина бб
Телефон: 066/811-294
53. Клуб борилачких вјештина „Волф“
Контакт особа : Велимир Ђукић
Адреса:Ул. Вука Карађића 69
Телефон: 065/710-371
54. Кајак кану рафтинг клуб“Ушће“ Шамац
Контакт особа: Слободан Писаревић
Адреса: Цара Душана бр. 11
Телефон: 065/474-121; 066/ 728-156;
55. Удружење повртлара „Шамац“
Контакт особа: Слађана-Берић-Товирац
Адреса: Тишина бб
Телефон: 065/776-574;

ЗАКЉУЧЦИ И ПРИЈЕДЛОЗИ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
ЗА УСПЈЕШНИЈИ РАД И САРАДЊУ
Стање
унутар
НВО
указује
на
недостатак
довољног
стручног
кадра,знања,вјештина које су битне за креирање,организовање и пружање
услуга.НВО
је партнер јавном сектору у процесу припрема стратешких
докумената,партнер у мониторингу имплементације јавних политика,програма и
пројеката подржаних од стране европских структурних фондова , промотер
најбољих пракси, партнерства између јавног,цивилног и приватног сектора.

Осигурати већу информисаност НВО сектора у процесу приступа европским
фондовима с циљем повећања могућности алокације средстава из ЕУ фондова
узимајући у обзир најбитнија расположива документа која су доступна од стране
националне,регионалних влада или европске комисије а ти ће се ЕУ смјерница.
Промовирати процес и принципе социјалног укљућивања у јавности с циљем
јачања свјести о важности процеса социјалног укљућивања посебно према
рањивим категоријама.Развијати и повећавати професионализацију НВО
сектора кроз обликовање нових професионалних профила за рад
у
НВО,повећање струћности чланова те повећање броја професиналног особља
које ради у НВО. Промовисати НВО сектор у привредном сектору
представљањем могућности узајамне сарадње.
Припремити преглед случајева добре праксе самофинансирања те анализирати
и промовирати како би се обезбједили већи извори средстава кроз
самофинансирање.
Анализирати могућности црпљења средстава за НВО из Европских фондова те
сагледати могућности које се имају на располагању.Припремити стратегију
развоја НВО.
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