SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija
civilnog društva u 2015. godini iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije
24. listopada – 7. studenog 2014.
Redni
broj

1.

Naziv dionika
(pojedinac,
organizacija,
institucija)

Hrvatska udruga
paraplegičara i
tetraplegičara

Naziv natječaja na koji
se odnosi
primjedba/prijedlog
(oznaka aktivnosti u
državnom proračunu)

Podrška volonterskim
centrima za provedbu
programa edukacije
koordinatora volontera
u OCD-ima i javnim
ustanovama (nova
aktivnost)
Širenje usluga osobne
asistencije za osobe s
invaliditetom
(K972011)
Natječaj za dodjelu
bespovratnih
sredstava projektima
udruga u području
izvaninstitucionalnog
odgoja i obrazovanja
djece i mladih u
školskog godini
2015./2016. (A577
130)

Tekst primjedbe/komentara

Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja pojedine
primjedbe/prijedloga

Mnoge udruge provode programe volonterskim radom svojih Prijava će biti omogućena i takvim udrugama, što će
članova aktivista ili drugih ljudi koji svojim dobrovoljnim biti definirano u uputama za prijavitelje.
radom žele doprinijeti radu civilnog društva. Valjalo bi dati
priliku takvim udrugama također za dobivanje podrške za
provedbu programa edukacije volontera i koordinatora
volontera u OCD-ima.
Nije jasno na kojih se 30 udruga (okvirni broj planiranih Natječaj je usmjeren na nove korisnike, stoga se ne
ugovora) natječaj odnosi, radi li se o novim udrugama?
radi o novim udrugama nego o novim korisnicima.
U novom Godišnjem planu natječaja bit će povećan
broj ugovora.
U predloženi nacrt opet ulazi natječaj za asistente u nastavi Ovaj način financiranja je privremen dok se ne dovrši
te će i dalje učenici s teškoćama u razvoju biti ovisni o izrada normativnog okvira za sustavno financiranje
udrugama i njihovoj snalažljivosti, što je nekorektno prema pomoćnika u nastavi.
njima. Za njih je imperativ asistenciju riješiti sustavno i da to
bude pravo.
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Javni poziv za
financijsku potporu
znanstvenim
časopisima i
časopisima za
popularizaciju znanosti
u 2015. godini
(A622004)
2.

Centar za mladež
Zaprešić

Poziv za prijavu
projekata usmjerenih
prevenciji nasilja nad
djecom i mladima (A
792009)
Poziv za prijavu
projekata usmjerenih
borbi protiv zlouporabe
droga i svih drugh
oblika ovisnosti djece i
mladih (A558053)

Projekti usmjereni
mladima (A558047)

Javni poziv za financijsku potporu izdavanja znanstvenim
časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2015.
godini u tiskanome i elektroničkome obliku valjalo bi proširiti i
na časopise sa specifičnim temama; npr.osobama sa
spinalnim ozljedama i sl.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podupire
izdavanje znanstvenih časopisa u sklopu kojih se
objavljuje niz kako znanstvenih, tako i stručnih članaka
s vrlo širokim opsegom tema. Na javni poziv se mogu
prijaviti znanstvene i znanstvenostručne udruge, dakle
udruge kojima je osnovna djelatnost znanstvene
prirode te koje su svoju znanstvenu djelatnost kao
takvu upisale u Registar udruga RH. Ministarstvo ne
podupire časopise vezano uz specifične teme, već
vrednuje znanstveni karakter takvih časopisa.
Primijetili smo da ne postoji natječaj za prevenciju nasilja Radi se o istom natječaju kao i prethodne godine,
među djecom. Ove godine je ugovorno tijelo bilo MZOŠ. samo će ga administrirati jedno tijelo.
Objavljen je objedinjeni natječaj (MSPM/MZOŠ) „Poziv za
prijavu projekata udruga usmjerenih prevenciji nasilja nad i
među djecom i mladima“, a vidi se da je u planu za 2015.
samo MSPM „Poziv za prijavu projekata usmjerenih
prevenciji nasilja nad djecom i mladima (A 792009)“.
Ove godine u planu je ponovno objedinjeni natječaj Prihvaćeno. Sredstva su objedinjena u zajedničkom
MSPM/USZDVRH/MIZ pod nazivom „Natječaj za prijavu natječaju.
projekata udruga/zdravstvenih organizacija u Republici
Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u području
prevencije/tretmana/liječenja/
rehabilizacije“, ali MSPM objavljuje još jedan „Poziv za
prijavu projekata usmjerenih borbi protiv zlouporabe droga i
svih drugh oblika ovisnosti djece i mladih (A558053)“.
Budući da se ponovno objavljuje još jedan natječaj za
ovisnosti, zanima nas zašto ta sredstva nisu usmjerena na
druga područja umjesto ovisnosti, ako je ovisnost već
pokrivena objedinjenim natječajem.
Bitno je povećati i sredstva za socijalne usluge, da se Ministarstvo socijalne politike i mladih, sukladno svojim
ugovorna tijela pridržavaju rokova koja su objavili u prioritetima i strateškim dokumentima te mogućnostima
indikativnom kalendaru, da bude natječaja za adaptaciju proračuna, određuje iznos sredstava.
prostora te natječaji za izgradnju prostora, da se potiče
zapošljavanje, da postoji više institucionalnih potpora za
udruge.
2

Natječaj za dodjelu
bespovratnih
sredstava projektima
udruga u području
izvaninstitucionalnog
odgoja i obrazovanja
djece i mladih u
školskog godini
2015./2016. (A577
130)

3.

INFOZONA

Projekti usmjereni
mladima (A558047)

Smatramo da bi MZOŠ trebao usmjeriti određena sredstva
na programe/projekte za darovitu djecu! To bi trebao biti
jedan od prioriteta u sklopu natječaja za izvaninstitucionalni
odgoj i obrazovanje!
Važnim smatramo i sljedeće – bitno je da natječaji budu što
ranije kako bi se na vrijeme znali rezultati i kako bi se s
provedbom počelo prema planu. Važno je da ona područja
koja se vežu uz obrazovne institucije budu planirana tako da
provedba bude moguća početkom školske godine! Bitno je
da natječaji koji su vezani za djecu i mlade koji su u
obrazovnom sustavu budu vezani i financijski popraćeni u
skladu s školskom godinom.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta planira
raspisati novi natječaj za dodjelu bespovratnih
sredstava
projektima
udruga
u
području
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i
mladih u školskog godini 2015./2016. u ožujku 2015.
godine. Vjerujemo kako će natječajni postupak završiti
do rujna 2015. Time ćemo omogućiti da dodjela
bespovratnih sredstava bude početkom školske godine
2015./2016.
Također, Ministarstvo će nakon
raspisivanja natječaja organizirati info dane, odnosno
stručni seminar za udruge putem kojega će dati
smjernice udrugama i pomoći im kako bi projekti bili što
bolje pripremljeni te što bolje prilagođeni za provođenje
u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Navedena područja komplementarnosti odnose se na Ministarstvo socijalne politike i mladih, sukladno svojim
obrazovanje i zapošljavanje mladih (što je u redu i slijedi prioritetima i strateškim dokumentima te mogućnostima
potrebe mladih) ali nisu jedina područja djelovanja proračuna, određuje iznos sredstava.
organizacija mladih i za mlade koje provode programe i
projekte uz podršku ostvarenu kroz ovaj natječaj. Stoga
smatramo da je za ovaj natječaj potrebno navesti i sredstva
iz ESF programa 2014-2020.
Navedena planirana vrijednost natječaja iznosi 7.500.00,00
kn što predstavlja značajno manji iznos od sredstava
planiranih za isti natječaj u 2014. a koji je bio 8.900.000,00
kn (za sva područja natječaja) odnosno ukupno odobrenih
8.333.094,52 kn (za sva područja natječaja). Svakako,
smanjenje sredstava za ovaj natječaj nije u korelaciji sa
velikim brojem prijavljenih projekata na ovogodišnji natječaj.
Veliki broj prijavljenih projekata na ovogodišnji natječaj
rezultirao je i smanjenjem pojedinačnih potpora odobrenim
projektima u pojedinim područjima natječaja te stoga
smatramo da dodatno smanjenje ukupnog iznosa vrijednosti
natječaja ne djeluje razvojno na sektor.
Također, okvirni broj planiranih ugovora naveden u
godišnjem planu (50 projekata) je skoro pa 50% od broja
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Natječaj za dodjelu
bespovratnih
sredstava projektima
udruga u području
izvaninstitucionalnog
odgoja i obrazovanja
djece i mladih u
školskog godini
2015./2016. (A577
130)

ugovora potpisanih temeljem istog natječaja u 2014. (97
ugovora u svim područjima natječaja).
Rok odnosno broj mjeseci za koje se ostvaruje podrška (12
mjeseci) nije u skladu sa Nacionalnim programom za mlade
u kojem je u području 5- Aktivno sudjelovanje mladih u
društvu, Cilj 1, Mjera 6: Osigurati programske potpore
Regionalnim info-centrima za mlade u 4 makroregionalna
centra. Isto vrijedi i za programske potpore Klubovima za
mlade- područje 5- Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,
Cilj 1, Mjera 3: Osiguravanje programske potpore udrugama
koje pružaju usluge klubova za mlade.
Dodatno je zabrinjavajuće što su u području 5- Aktivno
sudjelovanje mladih u društvu pored navedenih mjera, koje
su se do sada financirale projektno, navedene i nove
programske potpore poput Mjere 4: Osiguravanje
programskih potpora udrugama koje pružaju usluge centara
za mlade te u Cilju 2 Mjera 3 Osiguranje edukacije za
članove savjeta mladih i sl.
S obzirom na najavljeno smanjenje ukupne vrijednosti
natječaja i istovremeno povećanje mjera i drugačiju vrstu
potpore u strateškom dokumentu za mlade kao što je NPM
2014-2017. smatramo da će biti potrebno osigurati dodatna
sredstva koja će pratiti razvoj sektora mladih u Hrvatskoj.
Planirana ukupna vrijednost natječaja jednaka je
ovogodišnjoj, dok usporedbu planiranog i ovogodišnjeg broja
ugovora odobrenim projektima ne možemo napraviti obzirom
da rezultati još nisu objavljeni. Ono što sugeriramo je da
projekti zaista traju 12 mjeseci kako je navedeno u planu
odnosno da natječaj bude ranije raspisan jer dinamika
raspisa ovog natječaja do potpisa ugovora uvjetuje bitno
kraće trajanje projekta jer nastava traje do lipnja te je stoga
realno trajanje ovih projekata znatno kraće od okvirnog roka
navedenog u planu. Također, komplementarnost sa ESF
2014-2020 natječajem MZOS koji se odnosi na pomoćnike u
nastavi bavi se samo jednim segmentom rada i potreba i ne

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta planira
raspisati novi natječaj za dodjelu bespovratnih
sredstava
projektima
udruga
u
području
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i
mladih u školskog godini 2015./2016. u ožujku 2015.
godine. Vjerujemo kako će natječajni postupak završiti
do rujna 2015. Time ćemo omogućiti da dodjela
bespovratnih sredstava bude početkom školske godine
2015./2016.
Također, Ministarstvo će nakon
raspisivanja natječaja organizirati info dane, odnosno
stručni seminar za udruge putem kojega će dati
smjernice udrugama i pomoći im kako bi projekti bili što
4

pokriva sva područja natječaja (npr medijska pismenost i sl) bolje pripremljeni te što bolje prilagođeni za provođenje
stoga smatramo da je potrebno pojasniti komplementarnost. u odgojno-obrazovnim ustanovama.

4.

Zajednica
informativnih
centara za mlade u
RH

Razvojna suradnja
kroz programske
podrške:
"Demokratizacija i
razvoj civilnoga
društva 2.0" (A509014)
Projekti usmjereni
mladima (A558047)

Primjetan je bitno veći ukupan iznos predviđen za ovaj Prihvaćeno.
natječaj u odnosu na prijašnje te dodatan pozitivan pomak u
smislu programskih potpora u odnosu na dosadašnje
projektne potpore. Ono što sugeriramo je veći broj ugovora
nego je navedeno u planu kojim je predviđeno 6 potpora.
Navedena planirana vrijednost natječaja iznosi 7.500.00,00 Ministarstvo socijalne politike i mladih, sukladno svojim
kn što predstavlja značajno manji iznos od sredstava prioritetima i strateškim dokumentima te mogućnostima
planiranih za isti natječaj u 2014. a koji je bio 8.900.000,00 proračuna, određuje iznos sredstava.
kn (za sva područja natječaja) odnosno ukupno odobrenih
8.333.094,52 kn (za sva područja natječaja). Svakako,
smanjenje sredstava za ovaj natječaj nije u korelaciji sa
velikim brojem prijavljenih projekata na ovogodišnji natječaj.
Veliki broj prijavljenih projekata na ovogodišnji natječaj
rezultirao je i smanjenjem pojedinačnih potpora odobrenim
projektima u pojedinim područjima natječaja te stoga
smatramo da dodatno smanjenje ukupnog iznosa vrijednosti
natječaja ne djeluje razvojno na sektor.
Također, okvirni broj planiranih ugovora naveden u
godišnjem planu (50 projekata) je skoro pa 50% od broja
ugovora potpisanih temeljem istog natječaja u 2014. (97
ugovora u svim područjima natječaja).
Rok odnosno broj mjeseci za koje se ostvaruje podrška (12
mjeseci) nije u skladu sa Nacionalnim programom za mlade
u kojem je u području 5- Aktivno sudjelovanje mladih u
društvu, Cilj 1, Mjera 6: Osigurati programske potpore
Regionalnim info-centrima za mlade u 4 makroregionalna
centra. Isto vrijedi i za programske potpore Klubovima za
mlade.
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5.

Mreža mladih
Hrvatske

Projekti usmjereni
mladima (A558047)

Sredstva namijenjena za projekte usmjerene mladima
(A558047) umanjena su u odnosu na prethodnu godinu za
iznos od 2,4 milijuna kuna, odnosno s 9,9 milijuna kuna
namijenjenih za 2014. godinu na 7,5 milijuna kuna alociranih
za 2015. godinu.
Smatramo kako je uz ovakvo umanjenje financijske potpore
sektoru mladih, koje iznosi gotovo 25% ukupnih sredstava,
vrlo teško očekivati provedbu Nacionalnog programa za
mlade od 2014. do 2017. godine. Taj se problem posebno
očituje u području „Aktivno sudjelovanje mladih u društvu“ u
sklopu Nacionalnog programa za mlade, u kojem je resorno
ministarstvo u suradnji s drugim tijelima javne uprave
preuzelo ulogu nositelja niza mjera, i to upravo u pogledu
razvoja politika financiranja. Osim toga, na nedavnoj je
sjednici Savjeta za mlade Vlade RH, održanoj 18. rujna,
zaključeno kako je jedan od ključnih prioriteta Ministarstva
socijalne politike i mladih razvoj višegodišnjih programskih
podrški namijenjenih udrugama mladih i za mlade. Ne postoji
mogućnost razvoja sustava dodjele programskih podrški uz
ovakvo umanjenje sredstava te je to jasan odmak od
proklamiranog cilja Ministarstva.
Predlažemo otvaranje natječaja sa ciljevima za druge
ugrožene skupine:
- Post penalni prihvat bivših zatvorenika – kažnjenika
- Smještaj beskućnika u Stambenim zajednicama

Ministarstvo socijalne politike i mladih, sukladno svojim
prioritetima i strateškim dokumentima te mogućnostima
proračuna, određuje iznos sredstava.

6.

Pet plus

Načelni komentar

7.

Udruga roditelja i
učenika Waldorfske
škole

Načelni komentar

Načelni komentar na predloženi Godišnji plan natječaja
odnosi se na nedostatak programa/natječaja koji se odnose
općenito na razvoj pluralizma u odgojno obrazovnom
sustavu koji u RH ne postoji.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će
razmotriti o mogućnosti da u sljedećem natječaju
razvoj pluralizma u školstvu bude jedno od potpodručja
unutar prioriteta natječaja.

8.

ODRAZ – Održivi
razvoj zajednice i
Hrvatska mreža za
ruralni razvoj HMRR

Načelni komentar

Nažalost, izostanak komplementarnosti i međusektorske
koordinacije na razini državne politike reflektira se i na ovaj
Program. Razočarani smo nepovezanošću potpora iz
različitih izvora koje su usmjerene na međusobno
komplementarne ciljeve i zajedno bi mogle poduprijeti

Komentar se prima na znanje. Ured za udruge ulaže
stalne napore na međusektorskoj suradnji u
financiranju programa i projekat udruga od interesa za
opće dobro. Na temelju Zakona o udrugama u izradi je
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima

Bivši zatvorenici su jedan od prioriteta natječaja koji se
odnosi na ovisnosti.
Beskućnici su navedeni kao potencijalni korisnici kod
natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih.

6

postizanje ambicioznijih učinaka. Nadamo se da će već u financiranja i ugovaranja programa i projekata od
okviru ovog programskog razdoblja započeti odgovarajuće interesa za opće dobro koje provode udruge, što je
preusmjerivanje i povezivanje u skladu s proklamiranom pretpostavka za konkretan napredak u ovom području.
ulogom „zajedničkog strateškog okvira“.
Očekivali smo:
- više razumijevanja i naglašeniju orijentaciju na prioritetne
potrebe lokalnih zajednica i OCD-a koji se bave njihovim
razvojem:
Općenito, svim našim OCD-ima treba potpora da bi se razvili
i s vremenom postali održivi i sposobni ostvarivati svoju
društveno odgovornu ulogu, odnosno stati uz bok zapadnoeuropskim OCD-ima.
- tematske orijentacije u skladu s društveno-ekonomskim
potrebama lokalnih zajednica u Hrvatskoj:
U Godišnjem planu ne nalazimo teme poput održivog
lokalnog ili ruralnog razvoja, multisektorskog pristupa,
pristupa odozdo, osnaživanja i razvoja lokalne zajednice,
razvoja sposobnosti lokalnih dionika za pristup EU
fondovima, osposobljavanja za sudjelovanje u oblikovanju i
praćenju javnih politika i sl. Takva bi se pitanja vjerojatno
mogla iščitati u detaljnijem proučavanju pojedinih raspisa, no
smatramo da bi trebala biti vidljivija već u prvom površnom
pregledu Programa – to su, naime, teme koje smatramo
suštinskim pitanjima razvoja civilnog sektora u Hrvatskoj.
- kvalitetniji odgovor na problem nedostatka sposobnosti
ukupnog društva za korištenje sredstava EU fondova na što
ukazuju naša istraživanja:
Taj problem zajedno s problemom inkluzije lakše bismo
premostili uključivanjem građana romske nacionalnosti,
branitelja i pripadnika drugih skupina s većim potrebama u
zajedničke (a ne posebne) programe osposobljavanje u
odgovarajućem omjeru, uz odgovarajuće bonuse ili dr.
poticaje. Naglašeno izdvajanje skupina sa specifičnim
potrebama u malom društvu poput hrvatskoga, može,
pogotovo u manjim zajednicama, voditi prema isključivanju
7

9.

Savez udruga
Klubtura
Savez udruga
Operacija grad

Načelni komentar

umjesto prema uključenosti.
- mreža udruga u praksi nailazi na mnogo formalnih prepreka
koje negiraju suštinski smisao umrežavanja OCD-a kako bi u
zajedništvu postali jači i učinkovitiji:
Usprkos proklamiranoj podršci mrežama i umrežavanju,
mreža (npr. HMRR) ne može podnositi projektne prijedloge
zajedno sa svojim članicama na tematskom području koje ih
je motiviralo na umrežavanje. To dovodi do gubitka smisla i
snage mreže kao udruge, odnosno, s druge strane, vodi
prema stvaranja fiktivnih saveza i mreža. Smatramo da na
razini EU treba izboriti rješnje ovog pitanja koje nije
istoznačno u zemljama tradicionalne demokracije i
visokorazvijenog građanskog društva
S obzirom da predloženi nacrt ne sadrži sve davatelje Neće biti mogućnosti za novo javno savjetovanje, ali će
potpora te da je primjetan izostanak plana sredstava i na Info danima o natječajima u siječnju biti prilike za
programa Ministarstva kulture, smatramo da je nužno raspravu o detaljima pojednih natječaja.
provesti javno savjetovanje nakon što se donese konačan
prijedlog nacrta Godišnjeg plana natječaja.
Podržavamo i snažno zagovaramo predloženi plan sredstava
i programa Zaklade Kultura nova. Smatramo da su
povećanje broja programa i rast broja natječajnih područja
od ključne važnosti za razvoj organizacija nezavisne kulture
u Hrvatskoj. Posebno će programi komplementarni s
financiranjem iz sredstava Europskog socijalnog fonda, ali i
drugi predloženi programi ove zaklade otvoriti mogućnosti za
dugoročnu stabilnost i razvoj sektora nezavisne kulture u
Republici Hrvatskoj.
Također podržavamo i snažno zagovaramo predložene
planove sredstava i programa Ureda za udruge Republike
Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kao
važne instrumente za jačanje civilnog društva u cjelini te
nezavisnog kulturnog sektora u okviru njega.
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10.

Udruga invalida
rada Zagreba

Načelni komentar

Poziv za prijavu
projekata organizirane dnevne
aktivnosti (A734189)
Projekti usmjereni
prevenciji socijalne
isključivosti (A 734189)
11.

"ROZP" –
regionalna
organizacija zaštite
potrošača

Natječaj za dodjelu
financijske potpore za
provedbu projekta
savjetovanja potrošača
u 2015. godini
(A560054)
Natječaj za dodjelu
financijske potpore
udrugama za projekte
"Informiranje i
edukacija potrošača" u
2015. godini
(A560054)

Zašto MSPM nije objavilo poziv za prijavu prijedloga
trogodišnjih programa iz područja socijalne skrbi, za
financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom,
udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i
udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom
djelatnošću, u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prohoda
od igara na sreću ("Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga
koje pružaju organizacije civilnog društva").
Da li i udruge osobe s invaliditetom mogu prijaviti projekte po
tom pozivu?

MSPM je prošle godine objavio natječaj za trogodišnje
programe "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga
koje pružaju organizacije civilnog društva" i dok se oni
provode ne objavljuje se ponovni natječaj te će po
završetku tog trogodišnjeg ciklusa, natječaj biti ponovo
objavljen.

Udruge osoba s invaliditetom se mogu prijaviti na
natječaj ako se bave ciljanim skupinama koje su
određene natječajem i ako zadovoljavaju kriterije
natječaja.
Da li i udruge osobe s invaliditetom mogu prijaviti projekte po Udruge osoba s invaliditetom se mogu prijaviti na
tom pozivu?
natječaj ako se bave ciljanim skupinama koje su
određene natječajem i ako zadovoljavaju kriterije
natječaja.
Već više godina (najmanje 5) ove aktivnosti se nalaze
copy/paste u Godišnjem planu natječaja. Suma predvišenih
sredstva je uvijek ista 1.550.000,00 kn, što bez ulaska u
sadržaj izgleda dostano, ali u praksi stvara veliku
diskriminaciju među udrugama za zaštitu potrošača.
1.250.000,00 kn je u naravi finaciranje rada Savjetovališta za
zaštitu potrošača Ministarstva gospodarstva, koje oni u
izvješćima tako i prikazuju.
Samo 250.000,00 kn ostaje za sufinaciranje rada preko 40
udruga za zaštitu potrošača u Hrvatskoj tj. njihovih projekata.
Posljedica takve politike je po istraživanju Eurobarometra
Hrvatsku ove godine dovela na 28. (zadnje) mjesto po zaštiti
potrošača u EU, sa 26. mjesta kako je ocijenjena prošle
godine.

Važnu ulogu u procesu edukacije i podizanju razine
svijesti potrošača u RH imaju udruge za zaštitu
potrošača. Slijedom toga, a sukladno jednom od ciljeva
„Nacionalnog programa zaštite potrošača“ u Republici
Hrvatskoj se u posljednjih devet godina u suradnji s
udrugama za zaštitu potrošača provode projekti
„Savjetovanje potrošača“ u okviru kojih Ministarstvo
gospodarstva raspodjeljuje udrugama za zaštitu
potrošača bespovratna financijska sredstva u iznosu
od 1.300.000,00 kn godišnje.

U okviru ovog projekta financiraju se regionalna
savjetovališta koja djeluju pri udrugama za zaštitu
Odlukom Vlade RH određene su 4 udruge (po regijama) koje potrošača u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Puli. Prostor za
mogu imati savjetovališta za zaštitu potrošača. To su rad savjetovališta, sukladno Zakonu o zaštiti
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"Potrošač" – društvo za zaštitu potrošača Hrvatske (Zagreb),
„Potrošački forum“ – udruga za zaštitu i promicanje
potrošačkih prava građana (Osijek), „Istarski potrošač“ –
društvo za zaštitu potrošača Istre (Pula) i Savez udruga za
zaštitu potrošača Hrvatske (Split).
Iako javno nije objavljeno, nijedna druga Udruga ne može
aplicirati na ovom natječaju. Ove udruge imaju savjetovališta
od osnivanja istih i paralelno s tim fiksan broj (tj. iste ljude)
zaposlenih svake godine. Zaposleni u tim savjetovalištima
svoje zaposlenje smatraju stečenim pravom.
Ne ulazimo u opravdanost postojanja takvih savjetovališta
iako smatramo da su potrebna takva regionalna
savjetovališta, jer bi se potpuno otvorenim natječajem, moglo
dogoditi da 4 savjetovališta budu grupirana u Zagrebu.
Ali savjetovališta rade isključivo savjetovanje tj. pružaju
savjetodavnu pomoć potrošačima i to uz pomoć Ministarsva
gospodarstva (jedinsveni tel. broj i slično), te smatramo da bi
se ovaj natječaj morao skinuti iz pregleda Javnih natječaja i
postaviti kao Interni natječaj Ministarstva gospodarstva,
kojim bi rasporedili 1.250.000,00 kn između narečena 4
savjetovališta, a prema kvaliteti projekta/programa, a i s
obzirom na broj potrošača koje "pokrivaju".
Navedeno se može provjeriti u popisu udruga koje su dobile
sredstva na tim natječajima za savjetovanje potrošača.
Tu vidimo opravdanje da Izvor 11 (državni proračun) bude
izvor sredstava.
Predviđenih 250.000 kn (za projekte "Informiranje i edukacija
potrošača" u 2015. godini) je u usporedbi s drugim
područjima i ministarsvima, zabrinjavajuće mala svota,
posebno jer su potrošači svi građani RH, pa i turisti i putnici
namjernici. Prema tom viđenju stvari potencijalni korisnici
usluga udruga za zaštitu potrošača je preko 5.000.000
potrošača godišnje, što nema nijedan civilni sektor.
Nedostatna sredstva su glavni ometač što nema više udruga

potrošača, osiguravaju tijela lokalne samouprave u
mjestu sjedišta udruge, a u 4 savjetovališta zaposleno
je 9 osoba koje rade puno radno vrijeme.
Ministarstvo gospodarstva kontinuirano od 2005.
godine objavljuje Javne natječaje za dodjelu financijske
potpore za provedbu projekta savjetovanja potrošača,
a na koje se mogu prijaviti sve udruge koje aktivno
djeluju u području zaštite prava potrošača u Republici
Hrvatskoj. Provedbom projektnih aktivnosti omogućava
se besplatno savjetovanje potrošača na području
Republike Hrvatske vezano uz zaštitu njihovih prava i
ekonomskih interesa u nastupu pred trgovcem i to na
razini 4 regije Republike Hrvatske: Osječka, Riječka,
Dalmatinska i Zagrebačka regija.
Zaprimljene prijave procjenjuje Povjerenstvo za
provedbu Natječaja za dodjelu financijske potpore
projektima savjetovanja potrošača. Nakon izvršene
procjene projekata, a na temelju prijedloga
Povjerenstva, ministar donosi Odluku o sufinanciranju
prihvaćenih projekata. Navedena Odluka objavljuje se
na mrežnoj stranici Ministarstva www.mingo.hr.
Ministarstvo kontinuirano prati provedbu odobrenih
projekata na temelju propisanih opisnih i financijskih
izvješća, koja su udruge dužne dostavljati Ministarstvu,
kao i putem terenskih posjeta, sukladno odredbama
ugovora. Na taj način vrši se nadzor nad provedbom
ugovora, odnosno kontinuirano se prati rad udruga
vezano uz namjensko trošenje sredstava iz Državnog
proračuna Republike Hrvatske, kao i obuhvat i kvaliteta
10

za zaštitu potrošača, posebno jer je ta kategorija udruga
ograničena donatorima tj. ne smije po zakonu primati
donacije od trgovaca.
Prema Zakonu o zaštiti potrošača sifinaciranje bi trebale
provoditi i regionalne i lokalne samouprave, ali to ih preko
90% ne čini, a u zakonu nema sankcija za neizvršenje tj.
postoji samo zakonska preporuka.
Natječaji za sufinaciranje projekata, koje raspisuje
Minstarsvo gospodarstva, su uvjetovani nacionalnom
razinom. Uvjetovano je u zadnje dvije godine da se objavljuju
insertirani letci u tiskanim medijima nacionalne razine (jedna
takva objava košta cca 50.000,00 kn) a dodijeljena sredstva
se kreću u prosjeku oko 60.000,00 kn po projektu (ove
godine nije bilo natječaja).
Hrvatska je ulaskom u EU preuzela ozbiljne obveze na
području zaštite potrošača, čak je imala Povjerenika EK za
zaštitu potrošača (Neven Mimica), pa je 250.000 kn godišnje
zabrinjavajuća svota kojom se žele informirati i educirati
potrošači.
Imajući u vidu koliko se za druga područja osigurava
sredstava na nacionalnoj razini, predlažemo da se za ovu
aktivnost planira izdvojiti najmanje 750.000,00 kn (5
projekata x 125.000,00 kn – prosječno), jer tek time Javni
natječaj nije "demokratski ukras", a projekti mogu polučiti
rezultate na nacionalnoj razini.
Da bi se to moglo realizirati potrebno je proširiti izvor
sredstava, pa predlažemo da za ovu ativnost izvor sredstava
bude; Izvor 11 (državni proračun) i izvor 41 (dio prihoda od
igara na sreću)

provedbe savjetodavnih aktivnosti.
Sukladno članku 126. Zakona o zaštiti potrošača
(„Narodne novine“, broj 41/2014), jedinice lokalne
samouprave dužne su na svom području poduzimati
mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u području
zaštite potrošača, a posebno: informirati i provoditi
izobrazbu potrošača, organizirati savjetovanje
potrošača, inicirati i podupirati projekte udruga koji
unapređuju i promiču prava potrošača, sudjelovati u
provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača na
lokalnoj razini, te obavljati i druge poslove u skladu s
posebnim propisima.
Nacionalnim programom zaštite potrošača za razdoblje
2013.-2016. godine („Narodne novine“, broj 90/2013)
predviđena je aktivnija uloga jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u provedbi politike
zaštite potrošača, a kako bi se ispunio opći cilj
Nacionalnog programa, odnosno podizanje znanja o
pravima potrošača i jačanje uloge potrošača na tržištu.
Pojedini gradovi i županije prepoznali su rad udruga za
zaštitu potrošača koje djeluju na njihovom području i
uspostavili su kvalitetnu suradnju u savjetovanju,
informiranju i edukaciji potrošača o pitanjima od
lokalnog odnosno regionalnog (područnog) značaja.
Ovakva suradnja omogućuje bolju informiranost i
educiranost građana, jednostavnije i brže rješavanje
problema s kojima se susreću, te doprinosi podizanju
kvalitete života građana.
Način provedbe navedenih mjera i aktivnosti, odnosno
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financiranje pojedinih projekata udruga za zaštitu
potrošača, koje su prepoznate u javnosti i aktivne su u
rješavanju potrošačkih problema, treba se vršiti putem
natječaja, a u skladu s financijskim mogućnostima
pojedinih jedinica lokalne samouprave.
Budući da se veliki broj upita potrošača odnosi na
pitanja vezana uz korištenje javnih i komunalnih usluga
koje se pružaju na području stanovanja potrošača, a u
nadležnosti su jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, nameće se potreba za organiziranjem i
provođenjem aktivnosti savjetovanja potrošača na
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.
Intenzivnom suradnjom s nevladinim sektorom u
području informiranja, edukacije i savjetovanja
potrošača, a u cilju stvaranja poticajnog okruženja za
razvoj civilnog društva, značajno se doprinosi višoj
razini informiranosti potrošača kao i senzibiliziranju
javnosti za ovu problematiku.
Ovakav vid suradnje zahtijeva snažne i dobro
strukturirane udruge za zaštitu potrošača.
Kao pomoć državama članicama Europska komisija
provodi program „Consumer Champion“, u okviru kojeg
se omogućava edukacija stručnjaka iz nevladinog
sektora za različita potrošačka područja. Navedeni
program provodi se putem web umrežavanja platformi,
e-learning tečajeva, tečajeva razredne nastave, te
putem stručnih tečajeva. Također, neke od mogućnosti
jačanja kapaciteta udruga za zaštitu potrošača moguće
12

je ostvariti i putem natječaja raspisanih od strane
Europske komisije i međunarodnih krovnih asocijacija
potrošača. Provođenjem projekata odobrenih od
navedenih institucija, kao i članstvom u istima, moguće
je ostvariti čitav niz pogodnosti u obliku pokrivanja
troškova edukacije i sudjelovanja na edukativnim
radionicama i međunarodnim stručnim skupovima, a
što bi doprinijelo daljnjem stručnom osposobljavanju i
permanentnoj edukaciji u području promicanja i zaštite
prava potrošača. Napominjemo da je temeljem
članstva u ovim asocijacijama moguće ostvariti čitav
niz pogodnosti u obliku pokrivanja troškova edukacije i
sudjelovanja njihovih članica na međunarodnim
stručnim skupovima.
12.

Promjena
udruga za
promicanje zdravlja
i zdravog načina
života

Načelni komentar

13.

Dječji centar Logos

Načelni komentar

Nedostatak prilike za prijavu zdravstvenih programa koje Ne prihvaća se primjedba udruge zbog toga što udruge
rade OCD- kao što je prethodno opisani.
koje se bave promicanjem zdravlja i zdravog načina
života svoje projekte mogu prijaviti na Natječaj iz
područja zdravstva, Rbr 44. Natječaj za prijavu
prijedloga projekata iz područja zdravlja u Republici
Hrvatskoj u okviru raspoloživih sredstava Državnog
proračuna na pozicijama Ministarstva zdravlja u 2015.
godini (A803005). - prioritetno područje promocija
zdravlja.
Predloženi nacrt niti jednim natječajem ne pokriva ciljanu MSPM skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i
skupinu djece s jezično-govornim i komunikacijskim natječajima su pokrivena sva djeca koja spadaju u tu
teškoćama, osim jednim natječajem koji vrlo široko i općenito skupinu.
predviđa aktivnosti širenja socijalnih usluga u sklopu Ujedno je preko trogodišnjeg programa Razvoj i
organizacija civilnog društva, te natječaja za pomoćnike u širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju
nastavi, čije uvjete ispunjavaju samo neka djeca s organizacije civilnog društva regionalna pokrivenost
komunikacijskim teškoćama. Postavlja se pitanje premalog bila jedan od specifičnih ciljeva tog natječaja tako da
broja dostupnih stručnjaka, osobito u Slavoniji i Baranji, koji je pokrivena i Slavonija i Baranja kroz različite projekte
se bave djecom s teškoćama razvoja jezika, govora i kao i različite vrste usluga.
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komunikacije u predškolskoj, ali i školskoj dobi. Poznato je
da je učestalost jezično-govornih poremećaja u predškolskoj
dobi veća od 10 % ukupne populacije djece predškolske
dobi, a možda je manje poznato da teškoće kojima se ne
pristupa pravilno i na vrijeme, u velikom broju imaju za
posljedicu razvoj teškoća u učenju, a time i raznih dodatnih
teškoća, npr. u ponašanju, prekidanje školovanja nakon
osnovne škole itd. Statistički podaci pokazuju da se
pojavnost poremećaja iz autističnog spektra u proteklih 50
godina povećala čak 15 puta; najnovija istraživanja
procjenjuju pojavnost poremećaja iz autističnog spektra na
otprilike 20 na 10 000 novorođenih. Procjenjuje se da u
Hrvatskoj živi oko 8 000 osoba s autizmom. Danas u
Hrvatskoj radi oko 400 logopeda što znači da jedan logoped
pokriva preko 10.000 stanovnika dok se u Europskoj uniji taj
broj kreće oko 5.000. Liste čekanja za logopedsku terapiju su
velike, te smatramo da nužno logopedske i edukacijskorehabilitacijske postupke učiniti dostupnijima krajnjim
korisnicima, barem kroz projekte, ako to nije moguće kroz
redovne, primarne, predškolske i osnovnoškolske programe.
Time bi se doprinijelo njihovoj boljoj integraciji, ne samo u
redovni odgojno-obrazovni sustav, nego i život njihove
društvene okoline. Postoji potreba da se kroz mrežu
socijalnih usluga i u ingerenciji civilnog sektora logopedska
terapija postane dostupnija u cijeloj Hrvatskoj. Dokaz ovomu
je projekt „Igrom do govora“ koji se trenutno provodi od
strane Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić Slavonski Brod i
Dječjeg centra Logos, Slavonski Brod a koji je pokazao
veliku potrebu za logopedskim uslugama u okviru kojeg
postoji lista čekanja za uključenje (ciljana skupina: 70 djece;
broj djece na listi čekanja: 21).
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