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Klasa: 023-03/21-01/26 

Urbroj: 50419-21-09 

 

Zagreb, 12. studenoga 2021.  

 

ZAPISNIK  

SA 6. SJEDNICE 7. SAZIVA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA  DRUŠTVA  

 

održane online 27. rujna 2021. (ponedjeljak) u 12:30 sati 

 

                                                          Dnevni red 

 

1. Usvajanje dnevnog reda 6. sjednice 

2. Usvajanje zapisnika 5. sjednice 7. saziva Savjeta  

3. Napredak u procesu izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za 

razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. 

4. Programiranje EU fondova i cijelog institucionalnog okvira za korištenje Europskih 

strukturnih i investicijskih fondova  

5. Problemi u provedbi Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 

2020.- HZZ 

6. Djelovanje organizacija civilnoga društva u vrijeme pandemije COVID-19 virusa 

7. Razno 

 

Prisutni članovi/članice: Spomenka Đurić (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije), Martina Štefković (Ministarstvo financija), Frano Matušić (Ministarstvo 

vanjskih i europskih poslova), Sonja Žerjav (Ured predsjednika Vlade RH), Dalibor Šemper 

(Ured potpredsjednika Vlade RH), Helena Beus (Ured za udruge), Cvjetana Plavša – Matić 

(Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva), Blaženka Sečkar (Demokratizacija, vladavina 

prava te razvoj obrazovanja), Branka Mrzić Jagatić (Skrb o djeci), Nikola Tadić (Skrb o 

osobama s invaliditetom), Domagoj Šavor (Kultura), Ivan Novosel (Zaštita i promicanje ljudskih 

prava), Željka Leljak Gracin (Zaštita okoliša i održivi razvoj), Danko Relić (Zaštita zdravlja i 

unaprjeđenje kvalitete života), Suzana Šop (Sport), Mihaela Turniški (Turizam),  Renata Gubić 

(Zaklade), Nives Kopajtich Škrlec (Udruga gradova u Republici Hrvatskoj). 

 

Prisutni zamjenici/e članova: Vesna Šerepac (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), Lina Lena 

Soukup (Ministarstvo hrvatskih branitelja), Olga Plazibat Novosel (Ministarstvo pravosuđa i 

uprave), Ozren Pavlović Bolf (Ministarstvo turizma i sporta), Miroslav Smetiško (Ministarstvo 

rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike), Marin Šarlija (Središnji državni ured za 

demografiju i mlade), Nemanja Relić (Ured potpredsjednika Vlade RH), Ines Loknar-Mijatović 

(Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina), Antonija Margeta (Ministarstvo zdravstva), 

Vesna Lendić Kasalo (Ured za udruge), Luka Bogdan (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga 

društva), Sara Lalić (Zaštita i promicanje ljudskih prava), Željko Krnjajić (Tehnička kultura), 

Iva Nappholz (Udruge poslodavaca).  
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Prisutni iz Ureda za udruge: Stela Fišer Marković, Darija Marić, Tereza Missoni, Iva Rašić Puš, 

Milana Romić 

 

Ukupno je bilo prisutno 28 od 37 članova (ili zamjenika članova) Savjeta (13 od 20 

predstavnika/predstavnica organizacija civilnoga društva te 15 od 17 

predstavnika/predstavnica tijela javne vlasti). 
 

Ispričani članovi/članice i zamjenici članova Savjeta: Sven Janovski (Djelovanje mladih), 
Sanja Keretić (Zaštita potrošača). 

 

Sjednica se i ovaj put održala u virtualnom prostoru zbog epidemiološke situacije. Sjednica je 

snimana i omogućen je prijenos uživo putem YouTube kanala Ureda za udruge.  

 

Predsjednik Savjeta za razvoj civilnoga društva, Danko Relić, pozdravio je sve prisutne članove i 

zamjenike članova Savjeta. Pozdravio je i goste na sjednici, gospodina Antu Džapu iz Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje koji će se uključiti tijekom 5. točke dnevnog reda. Pozdravio je i goste - 

predstavnike iz organizacija civilnoga društva koji su prisutni na sjednici, te gospođu Svjetlanu 

Marijon, članicu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. 

 

Predsjednik Savjeta uvodno se zahvalio svima na prijedlozima te doprinosu u kreiranju dnevnog 

reda 6. sjednice Savjeta.  

 

Utvrđen je kvorum. 

 

Predsjednik Savjeta podsjetio je kako je na prošloj sjednici Savjeta usuglašeno nekoliko zaključaka 

koji su poslani nadležnim tijelima državne uprave. Na Zaključak vezan uz programiranje EU 

fondova i cijelog institucionalnog okvira za korištenje EU Strukturnih i investicijskih fondova 

predloženo je da se osvrnu u sklopu 4. točke dnevnog reda. Zaključak koji se odnosi na mogućnost 

savjetovanja članova radnih skupina za programiranje iz reda organizacija civilnoga društva s 

drugim predstavnicima organizacija civilnoga društva je usvojen te je time omogućeno 

savjetovanje i dijeljenje dokumenata. Zaključak u kojem su istaknuti problemi pri provedbi ESF 

projekata za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 

je napravila mailing listu te je u postupku dogovaranje sastanka između Upravljačkog tijela i 

Nacionalne zaklade s korisnicima. Uz Zaključak vezan uz uvrštavanje troškova plaće u Poziv za 

predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija, Domagoj Šavor je 

informirao prisutne kako je prije tjedan dana objavljen navedeni Poziv. U neka vijeća su uvršteni 

troškovi plaće u iznosu od 25% te je time zahtjev udruga djelomično prihvaćen.  

 

Predsjednik Savjeta predložio je da se teme vezane uz Poslovnik i izbor zamjenika Predsjednika 

Savjeta odgode za neku od narednih sjednica. Za izbor zamjenika Predsjednika Savjeta je potreban 

i prijedlog od strane tijela državne uprave.  

 

Ad 1. - Usvajanje dnevnog reda 6. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva 

U sklopu poziva na sjednicu, članovi Savjeta dobili su predloženi Dnevni red: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda 6. sjednice 

https://www.youtube.com/watch?v=4PVm-u4edZw&t=4s
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2. Usvajanje zapisnika 5. sjednice 7. saziva Savjeta  

3. Napredak u procesu izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj 

civilnoga društva od 2021. do 2027. 

4. Programiranje EU fondova i cijelog institucionalnog okvira za korištenje Europskih 

strukturnih i investicijskih fondova  

5. Problemi u provedbi Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.- 

HZZ 

6. Djelovanje organizacija civilnoga društva u vrijeme pandemije COVID-19 virusa 

7. Razno 

 

Sara Lalić je zamolila da se na današnjoj sjednici pokrije i točka dnevnog reda koja se tiče 

Poslovnika Savjeta budući da se ova tema nije zaključila još od prve (konstituirajuće) sjednice 

Savjeta održane u svibnju 2020. godine. Podsjetila je da je u svibnju 2020. poslan konkretan 

prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika od strane predstavnika civilnoga društva u Savjetu. Stoga 

je zatražila da se Poslovnik Savjeta uvrsti kao točka 7. ovog dnevnog reda.  

 

Predsjednik Savjeta odgovorio je da predlaže da se u kontekstu aktualne situacije i važnosti drugih 

tema, a imajući na umu da će rasprava o Poslovniku zahtijevati određeno vrijeme te da je za nju 

potrebno odraditi dobru pripremu, ova tema odgodi za neku od sljedećih sjednica Savjeta. 

 

Helena Beus uvažava sve pristigle prijedloge organizacija civilnoga društva, pa tako i ovaj Sare 

Lalić, te se složila da se ova tema vezana uz Poslovnik i neke druge aktualne teme i prijedlozi 

razmotre za sljedeću sjednicu Savjeta.   

 

Sara Lalić je podsjetila da je i primjerice na prošloj sjednici Savjeta održanoj 23. srpnja 2021. 

zaključak bio da će Poslovnik biti točka dnevnog reda ove sjednice Savjeta. Ako se ne može 

raspravljati o tome, smatra da bi Savjet trebao odrediti način na koji će se doći do nacrta izmjena 

i dopuna Poslovnika o radu Savjeta.  

 

Domagoj Šavor se složio sa Sarom Lalić te je podsjetio da je poslao dopunu dnevnog reda – točku 

vezanu uz neraspisivanje poziva u području kulture u sklopu Europskog socijalnog fonda koju 

smatra važnom za raspraviti na ovoj sjednici Savjeta.  

 

Ivan Novosel nadovezao se na prijedlog Sare Lalić oko Poslovnika te je predložio kompromisno 

rješenje da se pod točkom Razno pripremi Zaključak Savjeta po kojem bi se obvezao Ured za 

udruge da u narednom periodu pozove zainteresirane članove Savjeta da se priključe ad hoc grupi 

koja bi razmotrila potrebu za izmjenama i dopunama Poslovnika te eventualno krenula u pripremu 

nacrta Prijedloga Poslovnika.   

 

Predsjednik Savjeta i Helena Beus složili su se s prijedlogom Ivana Novosela.  

 

Predsjednik Savjeta je predložio da se prijedlog Domagoja Šavora raspravi pod točkom 4.  

 

Dnevni red 6. sjednice Savjeta je usvojen s 18 glasova Za, 5 suzdržanih i 1 glas Protiv.   

 

 



4 
 

Ad 2. Usvajanje zapisnika 5. sjednice 7. saziva Savjeta 

 

Zapisnik s prošle, 5. sjednice dostavljen je svim članovima Savjeta. 

 

Zapisnik 5. sjednice Savjeta usvojen je s 22 glasa za i 2 glasa suzdržan.  

 

Zapisnici će biti javno dostupni na web stranici Ureda za udruge. 

 

Ad 3. Napredak u procesu izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za 

razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. 

 

Sukladno Odluci o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja 

za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. (NN 10/21), Ured za udruge pristupio je izradi novog 

strateškog dokumenta za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Predsjednik Savjeta 

zamolio je Helenu Beus, ravnateljicu Ureda za udruge, da izvijesti o svim novostima vezanim uz 

proces izrade Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 

2021. do 2027. 

Helena Beus je rekla kako će se u iduća dva tjedna održati sastanak Radne skupine za izradu 

Nacionalnog plana. Danas je ponovljen Poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga 

društva za članove i zamjene članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana, za 3 područja 

djelovanja organizacija civilnoga društva.   

Otvorena je rasprava o ovoj temi.  

 

Sara Lalić upitala je može li dobiti više informacija o rokovima i daljnjim koracima nakon sastanka 

Radne skupine i predstavljanja prijedloga teksta Plana na sjednici Savjeta. Konkretnije, kada će se 

izraditi Nacrt Plana za javno savjetovanje, kada se može očekivati donošenje Nacionalnog plana 

od strane Vlade, i slično. 

 

Helena Beus je rekla kako sve ovisi o dinamici rada članova Radne skupine. Sve što je Sara Lalić 

nabrojala trebali bi imati do kraja godine, no treba uzeti u obzir cijelu proceduru prikupljanja 

mišljenja tijela državne uprave prije i poslije savjetovanja.  

 

Blaženka Sečkar je napomenula kako većina članova Savjeta nije u Radnoj skupini te da prilikom 

predstavljanja prijedloga Nacionalnog plana na idućoj sjednici Savjeta treba imati na umu da će 

članovima Savjeta trebati neko vrijeme da procesuiraju sve predstavljene informacije. Pozdravlja 

najavu da će na idućoj sjednici biti najavljeni konkretni datumi kada bi dokument bio objavljen na 

javnom savjetovanju kako bi predstavnici civilnoga društva u Savjetu mogli informirati o tome 

sve zainteresirane organizacije civilnoga društva. Napomenula je i kako bi bilo dobro organizirati 

sjednicu Savjeta i prije proteka dva mjeseca, budući da je najavljen i zaključak oko Poslovnika.  

 

 

Ad 4. Programiranje EU fondova i cijelog institucionalnog okvira za korištenje Europskih 

strukturnih i investicijskih fondova 
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Programiranje EU fondova i cijelog institucionalnog okvira za korištenje Europskih strukturnih i 

investicijskih fondova stalna je tema na sjenicama Savjeta. Predsjednik Savjeta zamolio je 

prisutnog predstavnika Radne skupine za programiranje Solidarna Hrvatska, gospodina Ivana 

Buljana, da uvodno komentira točku dnevnog reda.  

 

Ivan Buljan izvijestio je prisutne da je nakon zaključka Savjeta održan sastanak s Ministarstvom 

rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te da je na tom sastanku bio nazočan i 

predstavnik Europske komisije. Na sastanku se razgovaralo o ključnim problemima koji se tiču 

civilnoga društva kod nas i njegova financiranja u narednome razdoblju, a naposljetku nije donesen 

nikakav definitivan zaključak toga sastanka. Članovi Solidarne Hrvatske upozorili su na 

nepovoljan položaj udruga u narednome financijskom razdoblju. Izlaganje je nastavila Svjetlana 

Marijon. Stav članova Solidarne Hrvatske jest da se komunikacija prema Europskoj komisiji i svim 

ostalim tijelima u procesu programiranja za novo financijsko razdoblje treba odvijati preko Ureda 

za udruge, a ne kako je sugerirano, preko pojedinih tijela. 

 

Vicko Mardešić, ravnatelj Uprave za upravljanje operativnim programima EU u svojstvu 

Upravljačkog tijela za postojeći ESF, a sukladno Odluci Vlade i Upravljačkog tijela za ESF+ 

2021.-2027., osvrnuo se na izlaganja te je potvrdio da je održan sastanak s Upravljačkim tijelom 

budućega Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i predstavnikom Europske 

komisije. Izvijestio je kako je taj sastanak bio konstruktivan vezano uz jačanje administrativnih 

kapaciteta civilnoga društva u narednome višegodišnjem financijskom razdoblju. Naglasio je kako 

sva ulaganja u budućem ESF+ programu trebaju biti potkrijepljena analizama, s mapiranjem 

određenih potreba u području zapošljavanja, socijalne uključenosti, obrazovanja i zdravstva te uz 

područje jačanja kapaciteta civilnoga društva. Zaključak sastanka je da se izradi analiza, odnosno 

mapiranje potreba organizacija civilnoga društva i to na razini onoga što se radilo u ovome 

sedmogodišnjem razdoblju (2014.-2020.) s osvrtom na potrebe za razdoblje 2021.-2027. godine u 

odnosu na spomenuta četiri područja ulaganja. Izjavio je kako je ovaj oblik suradnje između 

organizacija civilnoga društva, sektorski nadležnoga tijela Ureda za udruge i Upravljačkoga tijela 

i Europske komisije dobra praksa te je najavio još jedan do dva sastanka s predstavnicima 

Europske komisije. Potrebno je još nekoliko mjeseci za usuglašavanje Operativnoga programa te 

se nada da će se postići zajednički stav oko ulaganja u jačanje kapaciteta organizacija civilnoga 

društva u budućemu razdoblju. 

 

Blaženku Sečkar zanimalo je tko će biti nadležan za izradu najavljene analize potreba organizacija 

civilnoga društva te rokovi za izradu istih i hoće li biti potrebna podrška članova Savjeta u 

pripremi.  

 

Vicko Mardešić odgovara kako je dogovoreno da analizu radi sektorsko nadležno tijelo uz pomoć 

svih sudionika koji su sudjelovali u provedbi ESF projekata. Sljedeći sastanak na temu 

Operativnog programa bio bi organiziran vjerojatno početkom studenoga.   

 

Sara Lalić podsjetila je kako je na prethodnome sastanku Savjeta predstavnica Ministarstva rada, 

mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike izjavila da će se nacrt novoga Operativnoga 

programa poslati članovima EK u srpnju ove godine te će biti dostavljen članovima radne skupine 

Solidarna Hrvatska, no članovi Radne skupine upravo su potvrdili da taj dokument nisu primili pa 
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se pita kako će onda članovi Solidarne Hrvatske sudjelovati u radu ako nisu dobili dokument. Moli 

stoga pojašnjenje predstavnika Ministarstva u vezi toga. Podsjeća na zaključke donesene na prošloj 

sjednici Savjeta i smatra da bi od nadležnih tijela državne uprave članovi Savjeta trebali dobiti 

odgovore na te zaključke budući da se tražilo konkretne stvari. Prvi i najvažniji zahtjev ticao se 

toga da u narednoj financijskoj perspektivi ostane isti iznos za jačanje kapaciteta organizacija 

civilnoga društva te ju zanima u kojoj je fazi Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i 

socijalne politike s obzirom na to pitanje. Vezano uz drugi zaključak pita hoće li u proces biti 

uključen Ured za udruge kao Posredničko tijelo razine 1 i isto tako je li Ured uključen u 

programiranje natječaja za organizacije civilnoga društva. Uz peti zaključak s prošloga sastanka 

podsjeća kako bi prije sjednica Savjeta trebalo dobiti materijale kako bi se moglo pripremiti za rad 

i raspravljanje na sjednicama te pita predsjednika Savjeta jesu li materijali prije ove sjednice 

zatraženi od nadležnih tijela i jesu li nadležna tijela odgovorila na taj zahtjev. 

 

Vicko Mardešić odgovorio je kako je EK na sastanku odgovorila da se u ovome trenutku o 

iznosima uopće neće raspravljati jer oni ovise o potrebama, tj. dok se potrebe na ova četiri područja 

ulaganja ne vide i analiziraju ne može se razgovarati konkretno o financijskim sredstvima. O ulozi 

Ureda za udruge kao Posredničkoga tijela razine 1 (PT1) razgovori još nisu ni započeti. Razgovori 

o strukturi upravljanja i kontrole kojim se definiraju Posrednička tijela razine 1 i razine 2 nisu 

započeti, a ono što je sigurno jest da je Ured za udruge sektorsko tijelo nadležno za pozive kojima 

bi se jačali kapaciteti organizacija civilnoga društva te će biti u ulozi PT1 ili sektorski nadležnoga 

tijela svakako uključeno u izradu tih poziva. Zakon o institucionalnome okviru upućen je u 

saborsku proceduru i njime se definiraju samo Upravljačka tijela, Nacionalni fond kao tijelo za 

ovjeravanje i Agencija za reviziju sustava (ARPA). Što se tiče ostalih sastavnica sustava 

upravljanja i kontrole (PT1 i PT2) definirano je da će Vlada uredbama riješiti to pitanje u roku od 

četiri mjeseca od dana donošenja Zakona o institucionalnome okviru koji još nije donesen.  

 

Naida Mekić iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike odgovorila je 

kako je Operativni program dostavljen 30. srpnja ove godine svim članovima Radne skupine 

Solidarna Hrvatska od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije prema 

mailing listi. Moli članove Radne skupine koji nisu primili dokument da joj čim prije to jave kako 

bi se moglo ponoviti slanje i smatra da ako netko od članova nije primio dokument da se radilo o 

tehničkoj omašci.  

Helena Beus izrazila je zadovoljstvo komunikacijom sa svim sudionicima uključenima u proces te 

je potvrdila da će se suradnja Ureda kao sektorski nadležnoga tijela sa svima uključenima u proces 

nastaviti i ubuduće. 

 

Svjetlana Marijon zamolila je da se svim članovima Radne skupine Solidarna Hrvatska dostavi 

nacrt Operativnoga programa jer je na sastanku s predstavnicima EK utvrđeno kako taj dokument 

njima ipak nije dostavljen.  

 

Predsjednik Savjeta potvrdio je kako su svi zaključci, pa tako i peti zaključak s prošle sjednice, 

upućeni nadležnim tijelima. No, neke ekstenzivnije materijale o procesu programiranja za ovu 

sjednicu Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nije poslalo i nada 

se da će materijali biti poslani za iduću sjednicu Savjeta i da će svi biti upoznati s materijalima na 

vrijeme za pripremu.  
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Blaženka Sečkar je pitala za pojašnjenje smatra li se Ured za udruge sektorski nadležnim tijelom 

za analizu potreba organizacija civilnoga društva te je li rok za izradu analize također mjesec i pol 

dana, na što joj je Vicko Mardešić potvrdno odgovorio na ta dva pitanja. Blaženka Sečkar zamolila 

je ravnateljicu Ureda za udruge da se ne čeka s formalnom organizacijom naredne sjednice Savjeta, 

nego da se i prije pošalju obavijesti vezane uz izradu ove analize naglasivši pritom važnost 

kontinuirane komunikacije članova Savjeta i Ureda u razdobljima između dviju sjednica Savjeta.  

 

Predsjednik Savjeta završio je raspravu zaključkom da je potrebno intenzivirati pregovore u vezi 

programiranja EU fondova i cijeloga institucionalnoga okvira za korištenje EU strukturnih i 

investicijskih fondova. Zamolio je i predstavnike resornoga ministarstva te s druge strane 

predstavnike organizacija predstavnika civilnoga društva uključene u pregovore da izvještavaju 

Ured za udruge i predsjednika Savjeta o statusu programiranja u dvotjednoj dinamici. Sara Lalić i 

Blaženka Sečkar zamolile su i da se sve ostale članove Savjeta izvještava o navedenome s čime se 

predsjednik Savjeta složio.  

 

Domagoj Šavor nadovezao se s informacijom o raspisivanju poziva u području kulture u sklopu 

ESF-a koji se odnose na trenutno financijsko razdoblje. Savez udruga CLUBTURA u srpnju je 

poslao upit Ministarstvu kulture i medija o raspisivanju druge faze Poziva „Kultura u centru“. Na 

upit je dobiven odgovor kako je odlukom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i 

socijalne politike taj Poziv, kao i drugi pozivi, obustavljen s pojašnjenjem da postoji potencijal 

preugovaranja sredstava u odnosu na ukupnu alokaciju za OP „Učinkoviti ljudski potencijali“. 

Upitao je potom predstavnika Ministarstva kulture i medija s obzirom da je među razlozima 

navedena i nespremnost projektne dokumentacije i nemogućnost izrade dokumentacije u ovako 

kratkome periodu, kako je to moguće s obzirom da je postojala i prva faza toga Poziva. Upitao je 

i kako će se ovi pozivi nastojati integrirati u naredno financijsko razdoblje. Predstavnik 

Ministarsrva kulture i medija nije mogao odgovoriti na pitanja jer nije bio prisutan na sjednici.  

 

Vicko Mardešić je potvrdio kako je u ovome trenutku preugovaranje znatno veće od dodijeljene 

alokacije i sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti u ovome trenutku Ministarstvo više nije u 

mogućnosti objaviti niti jedan poziv, pa tako ni drugu fazu Poziva „Kultura u centru“. U 

narednome razdoblju Upravljačko tijelo će prilikom izrade novoga project pipeline-a voditi 

računa da povećanje iznosa alokacije za pojedini poziv prati smanjenje alokacije na nekome 

drugom pozivu.   

 

Blaženka Sečkar nadovezuje se na izlaganje Domagoja Šavora s time da je i u drugim područjima 

financiranja bilo obustave poziva i pita predstavnika Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, 

obitelji i socijalne politike odnosi li se taj dio oko preugovaranja i na ostala područja poput 

obrazovanja i dobroga upravljanja. Upitala je i kako je došlo do preugovaranja osobito u ovim 

područjima gdje su organizacije civilnoga društva prihvatljivi prijavitelji.  

 

Vicko Mardešić odgovara da svako povećanje alokacije na pojedinim pozivima (primjerice 

„Zaželi“ ili poziv za STEM područje ili trenutačni tzv. COVID natječaj) utječe na ukupnu alokaciju 

ESF-a u cjelini. Sredstva za 2021. godinu nažalost su jako ograničena te će se sve druge faze, 

odnosno drugi projekti morati ugovoriti putem novoga Operativnog programa. Da bi se u 

budućnosti ovo preveniralo, uvest će se alat koji će omogućiti da povećanje alokacija ipak bude 

ravnomjerno s obzirom na sektorski nadležna tijela.  
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Ad 5. - Problemi u provedbi Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 

2020.- HZZ 

 

Gospođa Maja Raguz iz Supremum Consulting d.o.o. uputila je Uredu za udruge mail u kojem 

upozorava na nekoliko problema u provedbi projekata u okviru OP ULJP, ESF. Na sjednici je 

prisutan predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje se gospodin Antu Džapo, pomoćnik 

ravnatelja osvrnuo na temu. 

 

Ante Džapo osvrnuo se na navedenu temu po postavljenim pitanjima.  

Vrijeme odobravanja ZNS-ova od 90 dana – što se tiče trenutne situacija za program Zaželi faza 

2 prosječan dan odobrenja na razini Zaželi 2 je 49 dana te stoga komentar o odobrenju koje nije 

kraće od 90 dana nije istinit. Prije dvije godine nažalost je to vrijeme bilo i dulje od 90 dana, a u 

nekim slučajevima čak i 180 dana, a sada je prosječno odobrenje Zaželi 2 90 dana, a što se tiče 

predujma u iznosu od 20% to nije odgovornost PT2 već je to uputa Upravljačkoga tijela i 

Ministarstva financija.  

U vezi neprihvatljivosti troška plaće za ne predaju radnih listova smatra da to također nije 

nadležnost PT2, već sektora u okviru Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne 

politike.  

U vezi pitanja neodobravanja pokazatelja sve je propisano natječajnom dokumentacijom i 

ugovorom. U vezi dvostrukoga financiranja: to znači da je jedan trošak nastao iz dva financiranja. 

U konkretnome slučaju, PDV je prihvatljiv za one koji nisu u sustavu PDV-a dok nije prihvatljiv 

za one koji su u sustavu PDV-a.  

U vezi pitanja sukoba interesa pojasnio je kako ugovor o djelu ulazi u kontrolu nabave i mora se 

provesti kao nabava te je podložan provjeri sukoba interesa. HZZ stoga mora proglasiti kao 

neprihvatljive troškove za ugovor o djelu gdje se podugovaraju ovlaštene osobe za predstavnike 

civilnoga društva ili neke slične situacije. Ugovor o radu ne ide kroz nabavu i kao takav nije 

podložan procjeni sukoba interesa, a HZZ-u je u interesu da se osobe ugovaraju kroz ugovor o 

radu, pa i zato da se time smanjuje broj nezaposlenih.  

Što se tiče definiranja civilnoga sektora u okviru OPULJP  s naglaskom na program Zaželi – sve 

udruge mogu provoditi program Zaželi, ali će se u budućim natječajima morati uvesti red. 

Odnosno, trebat će povezati aktivnosti i udruge koje te aktivnosti provode.  

Osvrnuo se i na konkretan slučaj podugovaranja učilišta od strane udruge, a koje je učilište 

osnovano od strane udruge - što predstavlja klasičan sukoba interesa. Za konkretan slučaj odlaska 

određene udruge u stečaj krivac nikako ne može biti PT2, već je to odgovornost same udruge. 

Najavio je da će u budućnosti HZZ kao PT2 u suradnji s Upravljačkim tijelom propisati opće i 

posebne uvjete kako bi odgovornost PT2 bila što striktnije određena. U konkretnome slučaju HZZ 

je poduzeo sve kako bi se konkretni slučajevi, od odobravanja ZNS-ova i isplate sredstava, 

realizirali.  

 

Predsjednik Savjeta ispričao se svim prisutnim članovima Savjeta jer nisu dobili pitanja iz 

Supremum Consulting d.o.o. na koji se predstavnik HZZ-a referirao što bi sudionicima danas 

olakšalo praćenje njegova izlaganja.  
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Branka Mrzić Jagatić zamolila je da se članovima Savjetima pošalju i postavljena pitanja i 

odgovori HZZ-a jer su od iznimne važnosti za organizacije civilnoga društva. Predsjednik Savjeta 

također je zamolio Antu Džapu da odgovore dostavi u pisanome obliku. 

 

Predsjednik Savjeta zamolio je predstavnike Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i 

socijalne politike kao Upravljačkoga tijela da do sljedeće sjednice Savjeta dostave podatke o tome 

koliki je broj udruga koje imaju problem s likvidnošću kako bi se uz pitanja i odgovore koje će 

dostaviti gospodin Džapo moglo donijeti neki konkretan zaključak o ovoj temi.  

 

Ante Džapo napominje kako HZZ prije svakoga odobrenja ZNS-a traži od udruge plan troškova 

sredstava za iduća dva ZNS-a kako bi bila osigurana kvalitetna provedba projekta.  

 

Blaženku Sečkar zanimalo je imaju li druga Posrednička tijela slično iskustvo s udrugama koje su 

otišle u stečaj radi provedbe ESF projekata kao što je to ovdje bilo opisano.  

 

Luka Bogdan osvrnuo se na dinamiku potrošnje sredstava te je utvrdio da su postojali problemi na 

razini sustava i da organizacije različito upravljaju svojim financijskim sredstvima. Nacionalna 

zaklada za razvoj civilnoga društva nije dosad imala slučaj odlaska neke udruge u stečaj, a svi 

konkretni problemi adresirani u ovome pismu su problemi na koje organizacije upozoravaju na 

razini sustava, znači može se odnositi na bilo koje posredničko tijelo. To je samo indikator o 

kapacitetima organizacija civilnoga društva koje provode projekte te je potrebno više raditi na 

edukaciji, jer PT2 ne može promijeniti svoje postupanje i potrebno je uložiti veći napor da korisnici 

shvate svoje ugovorne obveze na vrijeme.  

 

Sara Lalić smatra kako nije rješenje samo u edukaciji organizacija civilnoga društva jer postoje i 

strukturni problemi. Udrugama je teško naći sredstva za osiguranje likvidnosti pogotovo u 

slučajevima kada se kasni s odobrenjem konkretnih ZNS-ova. U konačnici je svima u interesu da 

se sredstva dobivena iz EU troše na adekvatan način u RH.  

 

Ante Džapo nadovezao se na izlaganje Luke Bogdana potvrdivši da postoji veliko opterećenje 

sustava gdje svaki voditelj projekta prati 35 do 45 ugovora. Problem nekad nastaje što priličan broj 

korisnika nije dovoljno detaljno i dovoljno kvalitetno proučio svoje ugovore i natječajnu 

dokumentaciju. Ponovio je kako je potrebno stoga uložiti u edukaciju korisnika koji projekte 

provode, a odgovornost je svih da se napravi kvalitetan sustav edukacije.  

 

Luka Bogdan nastavno dodaje kako Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva ove godine 

ima 8 500 upita organizacija civilnoga društva vezano za provedbu postojećih ugovora. No treba 

razlikovati natječaje za jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva gdje je u redu da se osobe 

uče i stječu iskustvo i da imaju puno pitanja, ali je problem kada se to isto počne događati na razini 

pružanja usluga, konkretno socijalnih usluga.  

 

 

Ad. 6.  - Djelovanje organizacija civilnoga društva u vrijeme pandemije COVID-19 virusa 

 

Na temelju upita predstavnika organizacija civilnoga društva u Savjetu za razvoj civilnoga društva, 

Ured za udruge uputio je dopise TDU-ima s molbom za informacijama o mjerama, odnosno 
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aktivnostima koje poduzimaju u okviru svojih nadležnosti, a koje su usmjerene organizacijama 

civilnoga društva u kontekstu prilagodbe ograničenjima u djelovanju zbog pandemije koronavirusa 

COVID-19. 

 

Predsjednik Savjeta zamolio je Ured za udruge da predstavi pristigle odgovore tijela državne 

uprave po ovom pitanju. 

 

Stela Fišer Marković iz Ureda za udruge navodi kako je pristiglo šest odgovora tijela državne 

uprave. Tijela državne uprave izvijestila su kako su provodila redovne aktivnosti odnosno pozive 

uvažavajući preporuke Ureda za udruge o postupanju u kontekstu pandemije koronavirusa 

(uvažavanje kašnjenja, prilagodba i odgoda planiranih aktivnosti koje su postale neprovedive zbog 

epidemiološke situacije). Pojedina tijela provela su i ciljane javne pozive za (su)financiranje s 

prihvatljivim aktivnostima i troškovima prilagođenima uvjetima rada – suzbijanje širenja 

pandemije. Jedno od tijela izvijestilo je kako je provedena digitalizacija postupaka provedbe 

poziva radi olakšavanja komunikacije između tijela koje provodi natječaj i korisnika. Pojedini 

pozivi iz ESF koji su raspisani bili su usmjereni na provođenje aktivnosti specifično usmjerene na 

pružatelje socijalnih usluga s prihvatljivim troškovima nabave zaštitne opreme za krajnje korisnike 

i za pružatelje usluga. Jedno je tijelo izvijestilo kako je oformljen poseban kanal za pružanje 

informacija i savjetodavnu podršku udrugama i korisnicima. Organizacijama civilnoga 

društva/pružateljima socijalnih usluga također je bila osigurana zaštitna oprema. Program za 

zadržavanje radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti kao mjera HZZ-a nije 

uključivao organizacije civilnoga društva, no naknadno su u tu mjeru uključene organizacije 

civilnoga društva s područja Sisačko-moslavačke županije. Kada se prikupe informacije i 

preostalih tijela državne uprave, Ured za udruge o tome će pisanim putem izvijestiti članove 

Savjeta.  

 

Branka Mrzić Jagatić smatra kako je prevelik naglasak stavljen na zaštitnu opremu, a da se nije 

pročitalo izviješće odnosno upitnik Ureda za udruge za procjenu potreba organizacija civilnoga 

društva u kontekstu rada za vrijeme pandemije iz travnja 2020. godine kako bi se onda 

odgovarajućim mjerama i reagiralo na te potrebe. Iz tog je upitnika, za čije provođenje pohvaljuje 

Ured za udruge, bilo vidljivo da je preko 70% udruga izrazilo potrebu za kreiranjem ad hoc 

natječaja i poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. U tom kontekstu postavila je pitanje što je s 

tzv. Covid natječajem čiji je rok bio u veljači 2021. godine.  

 

Helena Beus rekla je kako je na osnovu spomenutoga upitnika taj tzv. Covid poziv i pripremljen. 

Odluke o financiranju se upravo finaliziraju u koordinaciji s Upravljačkim tijelom te se u 

narednome vremenu očekuje potpisivanje i ugovaranje. Za sada je to za treću skupinu financiranja, 

ali misli da će uskoro biti i za ostale dvije komponente.  

 

Predsjednik Savjeta zaključio je kako je potrebno ubrzati donošenje Odluke o natječaju i 

potpisivanje ugovora u što kraćem vremenu.  

 

Ad 7. – Razno 

 

Helena Beus informirala je prisutne o procesu izrade sektorskih analiza i važnosti uključivanja 

organizacija civilnoga društva u taj proces. Ured za udruge zadužen je prikupljanje sektorskih 
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analiza od drugih tijela državne uprave te je pozvala ta tijela da konzultiraju organizacije civilnoga 

društva pri izradi sektorskih analiza.  

 

Vezano uz Konferenciju o budućnosti Europe na proljeće iduće godine kojoj je cilj uključiti sve 

zainteresirane građane Europske unije u taj projekt, predsjednik Savjeta, ujedno i član EGSO-a, 

izvijestio je kako je cilj deveteročlane hrvatske delegacije u EGSO-u organizirati tri događanja u 

Hrvatskoj. Okvirne teme su sljedeće: 1. klimatske promjene i okoliš, 2. zdravstvo i planiranje 

kadrova u zdravstvu te 3. jače gospodarstvo, socijalna pravda i zapošljavanje. Predlaže da se 

napravi i tematska sjednica Savjeta za neku temu te poziva sve članove Savjeta da pošalju svoje 

prijedloge i ideje za odabranu temu.  

 

Helena Beus rekla je kako je u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata udruga održanih u lipnju 

ove godine jedna od tema bila upravo budućnost Europe te ističe kako je Ured za udruge bio u 

sastavu delegacije Ministarstva vanjskih i europskih poslova na čelu s državnom tajnicom 

gospođom Metelko Zgombić i sudjelovao na konferenciji koja se održala 19. lipnja u Strasbourgu.  

 

Usvojen je zaključak kako sukladno članku 17. st. 3. Poslovnika, Savjet osniva privremenu Radnu 

skupinu sa zadaćom izrade prijedloga izmjena i dopuna poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga 

društva i pripadajući nacrt tih budućih izmjena i dopuna Poslovnika. Moli se Ured za udruge da 

pozove sve zainteresirane članove Savjeta da se uključe u rad tog tijela, ali naravno moli se i sve 

članove Savjeta da pisano dostave svoje opaske i eventualne prijedloge za poboljšanje Poslovnika. 

Predloženo je da se za koordinatora spomenute Radne skupine imenuje predsjednik Savjeta Danko 

Relić, što je i potvrđeno.  

 

Željka Leljak Gracin podržala je navedeni prijedlog Ivana Novosela kako bi se točka vezana uz 

Poslovnik što prije riješila te smatra da je pohvalno otvoriti tu skupinu za sve zainteresirane 

članove Savjeta i da to ne bi trebao biti problem za operativnost rada tog tijela. Podsjetila je da 

konkretni prijedlozi za izmjenom Poslovnika od strane organizacija civilnoga društva već postoje 

još od konstituirajuće sjednice, pozivajući da se i oni uvrste.  

 

 

Sjednica je završila u 14:30h. 

 

Zapisnik sastavila:                                                           Predsjednik Savjeta: 

 

Milana Romić Viđen, v.r.                                                Danko Relić v.r.         

 


