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Tenja, 21. travnja 2008.

PRIJEDLOG RJEŠENJA TEMELJNIH PITANJA UREĐENJA STATUSA
ORGANIZACIJA KOJE U RH DJELUJU ZA OPĆE DOBRO
-OSVRTKao polazne osnove za ovaj Prijedlog razmatrana je Nacionalna strategija stvaranja
poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. godine u čemu smo na
razini javne rasprave sudjelovali.
Spoznaja o važnosti i potrebi verifikacije rada organizacija za opće dobro je
hvalevrijedna. Na temelju dugogodišnjeg iskustva u radu na promicanju i zaštiti ljudskih
prava i sloboda vodili smo se Ustavnim postulatima, međunarodnim i evropskim
dokumentima i smatramo da je to jedini okvir za budućnost. Pri određenju općeg dobra i
kriterija za stjecanje statusa članak 3. Ustava RH je cjelovit i dostatan ukoliko je
ugrađen u temeljni akt organizacije/a koje djeluju ili žele djelovati na području općeg
dobra.
Mišljenja smo da pravni okvir postoji. Zasigurno da postoji područja za njegovu
prilagodbu kako bi se ciljevi djelovanja efikasnije ostvarili. To se ponajprije odnosi na
poreznu politiku, ravnopravan status udruga civilnoga društva pri korištenju poticajnih
mjera zapošljavanja, statusa volontera, statusa pripravnika u udrugama, neravnopravan
status zaposlenika u organizacijama civilnoga društva u odnosu na druge radnike
(ograničenja isplata neoporezivanog dijela dohotka: regres, jubilarne nagrade…),
nerazumijevanje statusa udruga koje pružaju besplatnu pravnu pomoć...
Mišljenja smo da bi poseban status organizacija koje djeluju za opće dobro trebao
donijeti:
- mogućnost razvoja slobodnog (neovisnog), efikasnog, prilagodljivog (potrebama
građana) djelovanja. Kao preduvjet za kvalitetno djelovanje potrebno je osigurati
prostor za rad, dugoročnije izvore financiranja i ljudske resurse.
Izvjesno je da bi podjela po djelatnosti na toj općoj razini kao posljedicu mogla donijeti
nerazumijevanje među organizacijama i određenje povlaštenog položaja organizacija koje
rade na općem dobru. Smatramo dostatnim izvršiti korekcije postojećih zakonskih
rješenja u gore navedenim područjima kako bi se poboljšala učinkovitost i djelovanje
organizacija civilnoga društva, a u kontekstu stvarnih potreba i problema u kojima djeluju
nevladine organizacije.
S tim više što je djelovanje drugih organizacija uređeno posebnim propisima.
Za «Izvor»
Mirjana Herceg

