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1. UVOD
U protekloj 2012. i tekućoj 2013. godini, Savjet za razvoj civilnoga društva, koji djeluje u
svom četvrtom sazivu, održao je pet sjednica: četiri sjednice u 2012. i jednu u 2013. Uz
sudjelovanje na sjednicama, članovi Savjeta odazivali su se i na sva događanja na kojima su
mogli dati svoj doprinos ili su sami mogli dobiti njima potrebna saznanja. Komunicirali su
elektroničkom poštom, i međusobno i s Uredom za udruge, a dostavljali su svoje primjedbe
vezane uz javna savjetovanja u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, o čemu
su izvještavali na sjednicama Savjeta. Treba napomenuti da je promjenom u ustroju središnjih
tijela vlasti došlo do potrebe donošenja Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za
razvoj civilnoga društva koju je Vlada RH donijela 5. travnja 2012. (NN, 42/2012.). Naime,
povećanjem broja ministarstava u Vladi i promjenom njihova djelokruga, broj članova iz tijela
državne uprave i Ureda Vlade povećao se s 12 na 14 članova, a time je u Savjetu počelo
djelovati 29 članova i toliko njihovih zamjenika. Novoimenovani članovi Savjeta uglavnom
dolaze iz redova pomoćnika ministara, a njihove zamjene s operativne razine. Više od
polovice članstva i zamjenika članova tijekom ovog saziva Savjeta izmijenilo se u odnosu na
prethodna imenovanja, što je iziskivalo određeno vrijeme prilagodbe.
Najznačajnije postignuće u prošloj godini je donošenje Nacionalne strategije stvaranja
poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, koju je usvojila
Vlada RH na svojoj sjednici održanoj 12. srpnja 2012., a u izradi koje su sudjelovali i
predstavnici Savjeta, a Savjet je nositelji i niza mjera te aktivnosti spomenute Nacionalne
strategije.
Kao postignuće svakako je značajno istaknuti razvoj, promociju i unaprjeđenje standarda
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, koje bilježi značajne pomake iz godine u godinu, a
stvaranje neformalnih mreža i javno iznošenje stavova o nekim događanjima i pojavama u
društvu su značajan korak naprijed prema sudioničkoj demokraciji i građanskom aktivizmu.
Sami članovi Savjeta
pitanje „Koji je najvažniji doprinos Savjeta, kao Vladinog
savjetodavnog tijela, razvoju civilnoga društva u Hrvatskoj?“, odgovorili:
 Smatram da je najvažniji doprinos Savjeta kontinuirana promocija rada civilnoga
društva te uključivanje dionika civilnoga društva u procese donošenja odluka. U ovom
mandatu intenzivno se radilo na suradnji (i dijalogu) OCD-a i resornih ministarstava te
se poticala međusektorska suradnja.
 Uključivanje civilnoga društva, i to širokog presjeka kroz većinu područja u kojem
ono djeluje, u razmatranje i planiranje sadržaja i strategija od značaja za društvo.
Razvoj, promocija i unaprjeđenje standarda savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
kao i aktivna i pravovremena reakcija na pojavnosti u društvu na koje se odnosi rad
Savjeta.
 Savjet je definitivno utjecao na bolju povezanost među sektorima između OCD-a i
tijela državne uprave, ali i među raznim sektorima unutar Vlade RH. Međusobna
povezanost je postojala i ranije, ali rad Savjeta ju je svakako unaprijedio. Savjet je
također zaslužan za otvaranje tijela državne uprave prema zainteresiranoj javnosti i
promicanju vrijednosti tolerantnog i demokratskog društva.
 Savjet kao tijelo Vlade, općenito, najviše je doprinijelo upravo kroz razvoj kulture
dijaloga, percepciji potrebe zajedničkog djelovanja, komunikaciji između uprave i
udruga, senzibilizaciji prema problemima i potrebama, traženja zajedničkog puta
rješavanja problema, jasnijim kriterijima i počecima strukturnih promjena u društvu.
Najveći uspjeh je svakako uključivanje branitelja kao predstavnika u ostale odbore i
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Savjete, te percepcija branitelja kao ranjive skupine (nije do kraja ostvareno), a
neuspjeh je neuspostavljanje bolje i šire suradnje s Ministarstvom branitelja, te
nemogućnost probijanja kriterija „uspješnosti i sposobnosti“ kandidata iz sektora
udruga domovinskog rata u područjima u kojima su se tražila specijalizirana znanja ili
„uspjesi“ u civilnom društvu odnosno u radu udruga koje kandidiraju člana.

2. SVRHA, ZADAĆE I SASTAV SAVJETA
Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN, 140/2009) koju je
usvojila Vlada na svojoj sjednici održanoj 21. studenoga 2009., Savjet je savjetodavno tijelo
Vlade Republike Hrvatske, koje radi na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i
organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj na provođenju Nacionalne strategije
stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, na razvoju filantropije, socijalnog
kapitala i međusektorske suradnje u Republici Hrvatskoj.
Zadaće Savjeta su:
-

-

-

-

sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili
utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i međusektorsku suradnju;
sudjelovanje u davanju mišljenja Vladi Republike Hrvatske o nacrtima propisa kojima
se utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te u organizaciji
primjerenog načina uključivanja i sudjelovanja organizacija civilnoga društva u
rasprave o propisima, strategijama i programima koji na razini Republike Hrvatske, ali
i na europskoj razini utječu na razvoj i djelovanje civilnoga društva, te na suradnju s
javnim i privatnim sektorom;
suradnja u planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih potpora
projektima i programima organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog
proračuna, te analiza godišnjih izvješća ministarstava i ureda Vlade Republike
Hrvatske o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva;
sudjelovanje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje pretpristupnih
programa i fondova Europske unije koji su otvoreni za Republiku Hrvatsku, na
temelju učinkovitog sustava savjetovanja s organizacijama civilnoga društva;
izvršavanje zadaća kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a
obuhvaćeni su ciljevima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za
razvoj civilnoga društva.

U provedbi svojih zadaća Savjet može osnivati svoje stalne i povremene radne skupine.
Savjet jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske izvješće o svome radu.
Tijekom trogodišnjeg mandata došlo je i do značajnijih izmjena u sastavu Savjeta te je Vlada
Republike Hrvatske 25. svibnja 2012. donijela Rješenja o imenovanju novih članova i
zamjenika članova Savjeta, predstavnika tijela državne uprave i ureda Vlade, a na 12. sjednici
Savjeta, održanoj 1. lipnja 2012., izabran je novi zamjenik predsjednice Savjeta, Boris Jurinić
iz Ministarstva kulture. Od tada u Savjetu umjesto 27 djeluje 29 članova i to: 14 predstavnika
nadležnih tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, 12 predstavnika udruga i
drugih organizacija civilnoga društva iz različitih podsektora djelovanja civilnoga društva te 3
predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga poslodavaca. Treba
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napomenuti da su predstavnici organizacija civilnoga društva odradili svoj mandat u istom
sastavu, uz neka sudjelovanja zamjenika bez prava glasa, zbog opravdane dulje spriječenosti
dviju članica Savjeta.
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SASTAV SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA U 2012. GODINI
Redni
broj
1.

Područje djelovanja / TDU

Član / članica

Zamjenik člana / članice

Demokratizacija, vladavina
prava te razvoj obrazovanja

Zvijezdana Schulz Vugrin,
SMART

2.

Djelovanje mladih

3.

Djelovanje udruga proizašlih
iz Domovinskog rata

4.

Kultura

5.

Skrb o djeci

6.

Skrb o osobama s
invaliditetom

7.

Socijalna skrb

mr.sc. Slađana Novota,
SMART, predsjednica
Savjeta
Katarina Pavić, Mreža
mladih Hrvatske (MMH)
Ljiljana Canjuga, Udruga
dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata
Dejan Buvač, Hrvatski sabor
kulture
mr.sc. Lidija Pozaić Frketić,
Savez izviđača Hrvatske
Zorislav Bobuš, dr.med.,
Zajednica saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske
(SOIH)
Jany Hansal, DEŠA Dubrovnik

8.

Sport

9.

Tehnička kultura

Biserka Vrbek, Hrvatski
olimpijski odbor /(HOO)
Dragan Milec, Hrvatska
zajednica tehničke kulture
(HZTK)

10.

Zaštita i promicanje ljudskih
prava
Zaštita okoliša i održivi
razvoj

mr.sc. Suzana Kunac,
B.a.B.e.
Željka Leljak Gracin, Zelena
akcija

11.

13.

Zaštita zdravlja i
unaprjeđenje kvalitete
življenja
Zaklade

14.

Sindikati

15.

Udruge poslodavaca

12.

Snježana Ivčić, Koalicija
udruga u zdravstvu (KUZ)
Branka Kaselj, Zaklada
Slagalica, Osijek
Marija Hanževački,
Nezavisni hrvatski sindikati
Maja Stanojević Pokrovac,
Hrvatska udruga poslodavaca
(HUP)

Emina Bužinkić, Mreža
mladih Hrvatske (MMH)
Bruno Čavić, Udruga
dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata
Zlatko Herček, Hrvatski
sabor kulture
Siniša Ivanković, Savez
izviđača Hrvatske
Leke Sokolaj, Hrvatski savez
udruga invalida rada
Antonija Roszahegy Nikolić,
Društvo distrofičara, invalida
cerebralne i dječje paralize i
ostalih tjelesnih invalida
DNŽ
Josip Čop, Hrvatski
olimpijski odbor (HOO)
Jasna Malus Gorišek,
Hrvatska zajednica tehničke
kulture (HZTK) (Arijana
Kanjuh, zamjenica do
povratka s rodiljnog dopusta,
bez prava glasa)
Lana Vego, Centar za
mirovne studije (CMS)
Irma Popović Dujmović,
Zelena akcija (otišla je iz
Zelene akcije)
Bernard Ivčić, Zelena akcija,
zamjenik bez prava glasa
Ružica Lah, Koalicija
udruga u zdravstvu (KUZ)
Drago Vručinić, Zaklada
Zamah, Zagreb
Ana Milićević Pezelj, Savez
samostalnih sindikata
Mirela Gudan, Hrvatska
udruga poslodavaca (HUP)

Članovi i zamjenici članova koji su djelovali do 24. svibnja 2012.
16.

Ministarstvo gospodarstva,

Katarina Ivanković

Đurđica Vukovarac
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rada i poduzetništva
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa
Ministarstvo zdravstva i
socijalne skrbi
Ministarstvo kulture
Ministarstvo obitelji,
branitelja i međugeneracijske
solidarnosti
Ministarstvo financija
Ministarstvo zaštite okoliša,
prostornog uređenja i
graditeljstva
Ministarstvo vanjskih
poslova
Ministarstvo uprave
Ured predsjednice Vlade RH
Ured za ljudska prava VRH
Ured za udruge VRH

Knežević, zamjenica
predsjednice Savjeta
mr.sc. Jozo Ćavar

Ingrid Jurela Jarak

Bojana Antić Brzica

Tomislav Đidara

Boris Jurinić
Martina Štabi

Ivan Bete
Željka Grbac

Ivana Jakir Bajo
Jasmina Serdar

Hajdica Filipčić
Ana Bačić Hren

Romana Kuzmanić Oluić

Iva Jantolek zamijenila je
Tomislava Tudića
Krešimir Margaletić

Alena Marković
Martina Banić
Ines Loknar Mijatović
dr.sc.Igor Vidačak

Tatjana Vlašić
Vesna Lendić Kasalo

Članovi i zamjenici članova koji su djelovali od 25. svibnja 2012.
16.

Ministarstvo kulture

17.

19.

Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta
Ministarstvo socijalne
politike i mladih
Ministarstvo zdravlja

20.

Ministarstvo branitelja

21.
22.

Ministarstvo financija
Ministarstvo zaštite okoliša i
prirode
Ministarstvo vanjskih i
europskih poslova

18.

23.

24.

Ministarstvo uprave

25.

Ministarstvo rada i
mirovinskog sustava
Ministarstvo regionalnog
razvoja i fondova Europske
unije
Ured predsjednika Vlade
Republike Hrvatske
Ured za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina
Ured za udruge Vlade
Republike Hrvatske

26.

27.
28.
29.

Boris Jurinić, zamjenik
predsjednice Savjeta
Ingrid Jurela Jarak

Ivan Bete

Maja Sporiš, pomoćnica
ministrice
Mr. Luka Vončina, dr. med.,
pomoćnik ministra
Nevenka Benić, pomoćnica
ministra
Ivana Jakir Bajo
Jasmina Serdar, dipl.iur,
Kabinet ministra
dr.sc. Vesna Batistić Kos,
pomoćnica ministrice

Ante Martić, voditelj Službe
za suradnju s mladima
Tomislav Đidara, prof.def.

Jagoda Botički, pomoćnica
ministra
Tatjana Dalić, pomoćnica
ministra
Gorenka Bulj, pomoćnica
ministra
Dalibor Dvorny, zamjenik
predstojnika Ureda
Ines Loknar Mijatović,
savjetnica u Uredu
dr.sc. Igor Vidačak, ravnatelj

Katja Vujasinović

Marijana Tkalec, voditeljica
službe
Hajdica Filipčić
Ana-Marija Peharda,
Kabinet ministra
Natali Lulić Grozdanoski
(zamijenila je Romanu
Kuzmanić Oluić)
Alena Marković
Sanja Major
Ana Jerković, savjetnica u
Kabinetu
Ana Balaband, savjetnica u
Uredu
Tatjana Vlašić, pomoćnica
ravnatelja
Vesna Lendić Kasalo,
dipl.iur., zamjenica
ravnatelja
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3. PREGLED AKTIVNOSTI SAVJETA U 2012. GODINI
3.1. Sjednice Savjeta u 2012. i 2013.
U 2012. godini održane su četiri sjednice Savjeta, a u 2013. jedna.

3.1.1. Jedanaesta sjednica Savjeta održana 10. veljače 2012.
Imajući u vidu promjene ustrojstva, nadležnosti i naziva pojedinih ministarstava i ureda Vlade
Republike Hrvatske sukladno Zakonu o ustrojstvu državne uprave („Narodne novine“ broj
150/2011.) i Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) bilo je
potrebno uskladiti i sastav Savjeta za razvoj civilnoga društva iz reda nadležnih tijela državne
uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske. Savjet za razvoj civilnoga društva osnovan je
Odlukom Vlade Republike Hrvatske 2002. godine („Narodne novine“ broj 26/2002) i sada
djeluje u svom već četvrtom sazivu. Odluku o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
usvojenoj 2009. godine (Narodne novine, br. 140/2009) bilo je potrebno izmijeniti u dijelu
koji propisuje sastav Savjeta iz reda tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske.
Prijedlog Odluke o izmjena Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva poslan je
članovima Savjeta već ranije, a namjera je bila da se ne povećava broj članova Savjeta iz tijela
državne uprave u odnosu na dosadašnji. Međutim, nakon rasprave i u naknadnim
konzultacijama došlo se do zaključka da u Savjetu bude ukupno 14 predstavnika tijela
državne uprave i Vladinih ureda te da Savjet umjesto 27 ima 29 članova, odnosno zamjenika
članova. U tom smislu donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za
razvoj civilnoga društva, koju je usvojila Vlada na svojoj sjednici održanoj 5. travnja 2012.
(Narodne novine, br. 42/2012).
Na 11. sjednici Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga
društva, predstavila je analizu djelovanja Nacionalne zaklade od 2008. do 2011. te preporuke
za novi strateški plan djelovanja za razdoblje 2012. – 2015. Naglasak je i dalje bio na
institucionalnoj potpori, regionalnom razvoju, kroz osnaživanje regionalnih mreža i
regionalnih zaklada. Nastavilo se s održavanjem/razvojem portala Civilno društvo, radi se na
stalnom zapošljavanju djelatnika (zadržavanje zapošljivosti, ne samo od projekta do projekta),
potiče se program centara znanja za društveni razvoj, kao i razvoj filantropije i ulaganja u
korisne svrhe na globalnoj razini. Također se radi na pokretanju/poticanju programa Europa
plus za međufinanciranje udruga kojima su odobreni projekti EU fondova (HBOR). Zaklada
planira više sudjelovati u javnim raspravama (osnovati fokus grupe i sl.), čega je u zadnje
dvije godine bilo u manjem opsegu. Savjet je izrazio očekivanja da će imati priliku
raspravljati i o samom dokumentu Nacrta Strategije djelovanja Nacionalne zaklade za sljedeće
četiri godine, kada bude izrađen.
Među materijalima poslanima elektroničkim putem nalazilo se Izvješće o provedbi
operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga
društva za razdoblje 2010./2011., kao i Evaluacijsko izvješće o provedbi mjera Operativnog
plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2007.
do 2011. Pristigle primjedbe su prihvaćene te se može govoriti o završnom izvještaju. Članovi
Savjeta su, također, informirani i o drugim aktivnostima na izradi nove Nacionalne strategije
za razdoblje 2012. – 2016.
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3.1.2. Dvanaesta sjednica Savjeta održana 1. lipnja 2012.
S obzirom da dosadašnja zamjenica predsjednice nije ponovno imenovana u Savjet ispred
svog ministarstva, na ovoj sjednici izabran je novi zamjenik predsjednice Savjeta. Prema
važećem Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva zamjenik predsjednika bira se iz reda
predstavnika tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske. Članovi Savjeta
istaknuli su za kandidata Borisa Jurinića, iz Ministarstva kulture, koji je i jednoglasno izabran.
Na ovoj sjednici Savjeta razmotrena su tri dokumenta na kojima se radilo u proteklom
periodu:
- Prihvaćeno je Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2011. godini te je 6.
lipnja 2012. upućeno u Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
- Nakon godinu dana od početka pripreme izrade Nacionalne strategije stvaranja poticajnog
okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016., Savjet je dao završno mišljenje na
prijedlog koji je bio na javnoj raspravi do 6. lipnja 2012., 4. lipnja 2012. održana je završna
javna rasprava o nacrtu Nacionalne strategije u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, a na
Danima udruga 14. lipnja 2012. održana je panel rasprava na temu Strateški prioriteti za
potporu razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koju je moderirala predsjednica
Savjeta Slađana Novota, nakon čega je slijedilo upućivanje Nacionalne strategije u proceduru
usvajanja na Vladi Republike Hrvatske te je 12. srpnja 2012. Nacionalna strategija i usvojena.
- Razmotreno je Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva u 2011. godini nakon
prikupljanja izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva u
2011. godini s nacionalne razine, a Ured za udruge napravio je statističku obradu podataka.
Prikupljeni su podaci za ukupno 23 davatelja bespovratnih sredstava koji su imali ustrojen
program za dodjeljivanje nekog vida financijskih ili nefinancijskih sredstava. Na osnovu
prikupljenih podataka utvrđeno je da je iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2011. godini
za programe i projekte organizacija civilnog društva dodijeljeno približno 550 mil. kuna.
Osim detaljne analize financiranih projekata i programa iz javnih izvora na nacionalnoj razini,
Izvješće sadrži i primjere uspješno provedenih projekata organizacija civilnoga društva
financiranih iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2011., popis svih 5.258 projekata s
podacima o davatelju financijskih sredstava i nazivu natječaja, nazivu organizacije civilnoga
društva i nazivu projekta ili programa, voditelju projekta ili programa i dodijeljenom iznosu,
te objedinjeni prikaz iznosa bespovratnih financijskih sredstava dodijeljenih organizacijama
civilnog društva u 2011. godini iz proračuna županija, gradova i općina. Savjet je prihvatio
ovo Izvješće, a Vlada ga je usvojila na svojoj sjednici, održanoj 12. srpnja 2012.
- Na ovoj sjednici Savjeta podržan je prijedlog osnivanja međuresorne radne skupine za
koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna, a na
sjednici održanoj 12. srpnja 2012. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju
Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga
iz državnog proračuna Republike Hrvatske.
Na sjednici Savjeta donesene su smjernice o održavanju Dana udruga 2012. Ured za udruge
Vlade Republike Hrvatske, TACSO - ured tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u
Republici Hrvatskoj i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva bili su organizatori
Dana udruga 2012., koji su održani u Zagrebu od 14. do 16. lipnja 2012.
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3.1.3. Trinaesta sjednica Savjeta održana 14. rujna 2012.
S obzirom da je donesena Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, dogovoreno je da će na sjednicama Savjeta
ubuduće biti redovna točka dnevnog reda napredak u provedbi Nacionalne strategije. U
pregledu mjera i aktivnosti čija provedba započinje u rujnu i listopadu 2012., navedena je čak
31 aktivnost, što je jedna trećina svih aktivnosti navedenih u Strategiji. Sukladno zadaćama u
poglavlju o provedbi treba za praćenje i koordiniranje provedbe osnovati Odbor za praćenje i
evaluaciju provedbe Nacionalne strategije, sastavljen od predstavnika UZUVRH-a, NZRCDa, Savjeta za razvoj civilnoga društva, drugih savjetodavnih tijela Vlade u kojima u
značajnom broju sudjeluju organizacije civilnoga društva te nositelja mjera. Stoga su izabrane
tri članice Savjeta u spomenuti Odbor: Slađana Novota, Suzana Kunac i Katarina Pavić.
Među materijalima za ovu sjednicu Savjeta je i prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i
postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje organizacijama
civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro. Prijedlog
Odluke je izrađen u suradnji Ureda za udruge i Agencije za upravljanje državnom imovinom,
sukladno mjeri 5.1. Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog
društva 2012. - 2016. godine. Izneseno je niz primjedbi i prijedloga, a do kraja godine
završena je i procedura javnog savjetovanja. Očekuje se skoro prihvaćanje Odluke od strane
Upravnog vijeća Agencije.
Ulaskom Republike Hrvatske izabrat će se devet predstavnika u Europski gospodarski i
socijalni odbor i to po tri predstavnika sindikata, poslodavaca i ostalih organizacija civilnoga
društva, na razdoblje od pet godina. To tijelo zasad ima preko 340 članova, a surađuje s
institucijama Europske unije u Bruxellesu. Stoga je potrebno što prije izabrati članove koji će
do srpnja 2013. sudjelovati u radu EGSO-a kao promatrači, a od ulaska Hrvatske u Europsku
uniju kao punopravni članovi (do kraja mandata u rujnu 2015.). Sastanci se održavaju dva
puta godišnje, ali je potrebno kvalitetno savjetovanje i dobra pripremljenost, poznavanje
problema kako bi se učinkovito moglo sudjelovati u radu. Izrađen je prijedlog javnog poziva
za prijavu kandidata koji je dorađen na sjednici, a objavljen je na mrežnim stranicama Ureda
za udruge. Na kraju su izabrana tri člana Savjeta u peteročlano Povjerenstvo za odabir: Jany
Hansal, Leke Sokolaj i Slađana Novota, a ostala dva člana bit će iz Ureda za udruge i
Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Dosadašnji članovi Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ, Zagreb i Tomislav Goll, Savez društava
distrofičara Hrvatske iz Slavonskog Broda su od 2007. članovi u Zajedničkom savjetodavnom
odboru, koje predstavlja zajedničko tijelo Europskog gospodarskog i socijalnog odbora i
Republike Hrvatske. U Zajedničkom odboru bili su još po dva predstavnika sindikata i
poslodavaca, a članica Savjeta Marija Hanževački bila je jedna od predstavnica sindikata. Na
ovoj sjednici Lidija Pavić-Rogošić i Tomislav Goll dali su kratki osvrt na svoj dosadašnji rad,
a nakon svakog sastanka prosljeđivali su iscrpne izvještaje. Istaknuli su da je potreban veliki
angažman, posjedovati komunikacijske i socijalne vještine, imati sposobnost nametnuti se s
važim temama, predstaviti interese svoje zemlje, uključiti se u radne grupe u kojima bi mogao
dati svoj doprinos za sektor koji predstavlja i sl. Naglasili su da je rad volonterski, uz
pokrivanje troškova prijevoza i smještaja. Odbor nije donosio odluke, već je njegova zadaća
bila davati preporuke. Prijedlog Poziva na predlaganje kandidata dopunit će se obvezom o
savjetovanju i izvještavanju te detaljnijim opisom obveza koja se obavljaju volonterski.
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29. listopada 2012. su na osnovu uvida u sadržaj pristiglih kandidatura te razgovora koje je s
kandidatima provelo Povjerenstvo sačinjeno od predstavnika Savjeta za razvoj civilnog
društva (Slađana Novota, Jany Hansal, Leke Sokolaj), Ureda za udruge (Igor Vidačak) i
Ministarstva vanjskih i europskih poslova (Diana Štrkalj), za članove EGSO-a iz reda udruga
odabrano je sljedećih troje kandidata:




Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ, Zagreb
Marina Škrabalo, GONG, Zagreb i
Toni Vidan, Zelena akcija, Zagreb.

Na Savjet za razvoj civilnoga društva sve češće dolaze zahtjevi za izbor predstavnika
organizacija civilnoga društva u razna povjerenstava, radna i savjetodavna tijela. Do sada nije
bilo propisane procedure, ali je postojala uhodana praksa da se članovima Savjeta pošalje
zahtjev, članovi zahtjev proslijede svojoj bazi i predlože se predstavnici o kojima se glasuje
na sjednici Savjeta ili elektroničkim putem, ukoliko su rokovi bili prekratki. Međutim,
sredinom 2012. Savjetu je upućena kritika kako ovakav način izbora nije dovoljno
transparentan, te da u Poslovniku Savjeta nije napisana procedura izbora. Sastavni dio
materijala za sjednicu bio je i prijedlog dopunjenog Poslovnika, koji je nakon rasprave
usuglašen i jednoglasno prihvaćen.
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3.1.4. Četrnaesta sjednica Savjeta održana 26. listopada 2012.
Cijela sjednica Savjeta bila je posvećena problematici financiranja organizacija civilnoga
društva.
Sredstva iz EU fondova – IPA programa
Prva tema rasprave odnosila se na sredstva iz EU fondova – IPA programa. Materijale za ovu
točku izradila je Radna skupina Savjeta za praćenje politike financiranja OCD-a. Branka
Kaselj, koordinatorica Radne skupine, predstavila je poteškoće i brojne izazove s kojima se,
prilikom javljanja na EU natječaje i/ili provedbe EU projekata, suočavaju organizacije
civilnoga društva. Osim najčešćih problema s kojima se udruge suočavaju, materijal
prikupljen u okviru širih konzultacija OCD-a, sadrži i odgovarajuće prijedloge za
unaprjeđenje procedura. Kao gosti koji su sudjelovali u raspravi o ovoj točki bili su: Krešimir
Ivančić (MRRFEU), Mateja Spudić i Maja Mušnjak (SAFU), Gordana Dragičević (MRMS),
Sanja Mesarov (HZZ), Daniela Jovanova Ivanković i Sanja Orešković (članice Radne skupine
za praćenje politike financiranja).
U okviru ove točke raspravljalo se i o ponovljenoj zamolbi Savjetu za posredovanjem u što
bržem uključivanju predstavnika OCD-a u radne skupine za izradu operativnih programa za
strukturne fondove. Savjet je već dao podršku navedenom zahtjevu na prošloj sjednici te je do
kraja godine uključeno četrnaest predstavnika organizacija civilnoga društva (članova i
zamjenika članova) u Tematske radne skupine za pripremu programskih radnih skupina za
strukturne i Kohezijski fond za financijsko razdoblje EU od 2014. do 2020.
Obzirom na tematiku, na ovu se točku logički nastavila sljedeća:
Izvještaj inicijative za unapređenje procedure PRAG-a (TACSO ured)
Izvještaj o inicijativi za unapređenje procedure PRAG-a i komentare nadležnih institucija na
Izvještaj, već ranije je bio dostavljen članovima Savjeta. Aida Bagić, voditeljica TACSO
ureda Hrvatska, dala je uvod u Izvještaj, a cilj inicijative je bio tražiti jasnije procedure
PRAG-a za organizacije civilnoga društva te lakšu provedbu EU projekata koji su u skladu s
procedurama. Treba reći da su od 10 nadležnih institucija od kojih su zatražili primjedbe za
unapređenje PRAG-a dobili samo 3 odgovora. U razgovorima s Delegacijom Europske
Komisije dobiva se odgovor da je procedure moguće poboljšati uz prihvaćanje predloženih
promjena te da će se ovakva metoda savjetovanja i dalje koristiti kako bi se procedure
pojednostavile ili ukazalo na probleme koji se mogu otkloniti. Održan je prvi koordinacijski
sastanak nadležnih tijela koji sudjeluju u povlačenju sredstava iz pretpristupnih fondova EU, a
takav način komunikacije je naišao na odobravanje članova Savjeta.
Zaključeno je da se o iznesenim poteškoćama izvijeste nadležna tijela, a potrebno je održati
sastanak sa svim ugovornim tijelima kako bi se pristupilo ujednačavanju procedura.
Financiranje iz sredstava od igara na sreću preko natječaja Nacionalne zaklade za
razvoj civilnoga društva
Materijal predstavljen na sjednici rezultat je konzultacija predstavnika/ica Savjeta za razvoj
civilnoga društva iz područja ljudskih prava, demokratizacije, vladavine prava, mladih,
socijalne skrbi te zdravstva s predstavnicima OCD-a u širem smislu. U njemu su navedene
poteškoće, izazovi i preporuke, a područja o kojima se provelo savjetovanje obuhvatila su:
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Procedure dodjele sredstava i prioritete natječaja
Javne konzultacije/savjetovanje s OCD-ima i jačanje utjecaja OCD-a na politiku
financiranja
- Transparentnost rada i uloga Upravnog odbora Nacionalne zaklade.
Raspravu o ovoj točki dnevnog reda inicirale su udruge koje nisu prošle na natječaju
Nacionalne zaklade zbog strogih pravila kojih se Zaklada pridržava pri procedurama
vezanima uz dodjelu sredstava za projekte putem natječaja.
-

Prof.dr.sc. Vesna Vašiček, predsjednica Upravnog odbora, istaknula je da nije prvi put da su
se javno otvarala ovakva pitanja, a njihov stav je da se problemi ovakve vrste trebaju smanjiti
na najmanju moguću mjeru te smatra da jasni obrasci, s preciznim nazivima kolona, smanjuju
prostor diskrecijskim ovlastima natječajnih komisija. Upravni odbor na svojim sjednicama
raspravlja i o dobivenim preporukama za poboljšanje, ali se ne može očekivati da se prihvate
sve pristigle primjedbe, koje sadržavaju različite, opravdane i neopravdane, prigovore. Svi se
argumenti razmatraju i zauzima se jedinstveni stav koji se potom primjenjuje na sve istovjetne
slučajeve.
Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade, istaknula je da je dodjela sredstava
za projekte varijanta učenja i osvještavanja za manje udruge i za one izvan Zagreba
(izbjegavanje metropolizacije) radi upoznavanja s procedurama vezanim uz korištenje
sredstava iz fondova EU te ukoliko nema prostora za dvoznačno tumačenje, prigovori se ne
mogu prihvatiti. Dodala je da se može sastaviti popis nenamjernih administrativnih pogrešaka
kod dostavljanja natječajne dokumentacije koje bi Zaklada mogla tolerirati ili zatražiti
naknadno.
Predstavnici organizacija civilnoga društva su navedene propuste udruga u prijavi na natječaj
Nacionalne zaklade okarakterizirali kao različito tumačenje uputa za prijavu, što prema njima,
ne bi smio biti razlog za odbacivanje prijava iz daljnjeg postupka. Predložili su da se uvede
institut razjašnjenja, kako bi se ubuduće tako nastale dvojbe razriješile, s čim se složila i
Cvjetana Plavša-Matić.
Zaključeno je da Savjet ne može rješavati pojedinačne slučajeve, već treba raditi na
ujednačavanju procedura na svim nivoima zbog čega je i osnovano Međuresorno povjerenstvo
za praćenje politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna u RH. Do
kraja godine planira se donijeti Uredba o raspodjeli sredstava od igara na sreću za 2013. te će
se početkom godine održati Info dani za natječaje koji će se raspisati sljedeće godine, što će
olakšati i poboljšati proceduru dodjele sredstava za projekte OCD-a, što je i učinjeno.
Emina Bužinkić, Mreža mladih Hrvatske/Documenta (zamjenica članice Savjeta) i Katarina
Pavić, Mreža mladih Hrvatske/ SU Klubtura (članica Savjeta) iznijele su svoje prijedloge.
Prijedlozi za unapređenje sustava dodjele financijskih potpora Nacionalne zaklade
1. Poticanje stabilnosti i utjecaja zagovaračkih i organizacija za ljudska prava ukidanjem
odredbe prema kojoj se udruge koje nemaju udio od najmanje 10% u ukupno
ostvarenom prihodu u 2011. godini iz javnih izvora RH kroz financiranje
projekata, osnovne djelatnosti i/ili ugovaranje usluga u što se ne uračunavaju sredstva
nacionalnog sufinanciranja odobrenih projekata iz EU fondova, ne mogu prijaviti na
natječaj za Institucionalnu podršku. Načelno je važno, u duhu je solidarnosti i
ravnopravne 'utakmice', omogućiti potpore manjim organizacijama i onima koje
djeluju izvan Zagreba i drugih većih gradova, no jednako je važno imati realan uvid u
postojanje i djelovanje lokalnih organizacija koje rade za dobro zajednice i
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zagovaračkih organizacija koje djeluju sinergijski i prate rad nacionalnih političkih
institucija u puno širem opsegu. U skladu s ciljevima strateškog plana djelovanja
Nacionalne zaklade od 2012. do 2015. godine, a u svrhu ostvarenja svoje vizije,
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva izrijekom naglašava da joj je jedan od
ciljeva "povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga
društva " te da će u svrhu ostvarenja tog cilja, između ostalog djelovati i na
"unapređenju razine zagovaranja i javnih kampanja koje provode predstavnici
organizacija civilnoga društva". U skladu s navedenim smatramo iznimno važnim
imati na umu strateški značaj podupiranja razvoja organizacija koje djeluju na planu
političkog zagovaranja ljudskih prava, a u svrhu daljnjeg razvoja demokratskih
društvenih odnosa. Organizacijama civilnog društva ovakvog tipa onemogućuje se
prijava na natječaj za Institucionalnu podršku, jer je nemoguće pribaviti traženi
iznos čak i kad bi takve organizacije dobile potporu na svim objavljenim natječajima
nadležnih tijela državne uprave i lokalne samouprave (primjerice Ureda za ljudska
prava). Takve su potpore inače neodgovarajuće sa svojim malim iznosima ili tih
potpora za veliki broj tematskih područja nema u okviru sustava javnog financiranja.
2. Izmjena kriterija poziva za iskaz interesa za suradnju pod naslovom Suradnjom do
razvoja (objavljen 17. 08. 2012.) kojim je prije svega predviđen jednosmjeran prijenos
znanja, vještina, iskustava što ne pogoduje ravnopravnom procesu učenja ni
zagovaranje prepoznatih prioriteta razvojne politike prema nadležnim institucijama
RH već kolonijalnoj razmjeni.
3. Provedba evaluacije učinaka i kvalitete rezultata projekata provedenih u okviru
natječajem propisanih programskih područja, programa suradnje i partnerstava
Zaklade, poput natječaja Demokratizacija i razvoj civilnog društva ili poziva za iskaz
interesa za suradnju Suradnjom do razvoja.
4. Omogućavanje fleksibilnog iznosa postotka za samofinancirajuće djelatnosti i
mogućnosti odabira udjela sredstava za sudjelovanje udruge u internetskoj
platformi za doniranje "ZaDobroBIT/GivenGain" pri definiranju natječaja za
institucionalne potpore organizacije civilnog društva ulažu od 5 do 10% ukupno
planiranih sredstava institucionalne potpore za izradu održivog modela
samofinanciranja djelovanja udruge. Ovakav zahtjev treba redefinirati i omogućiti
organizacijama civilnog društva fleksibilan iznos postotka za samofinancirajuće
djelatnosti. Ne postoji razlog iz kojeg bi se apsolutno sve organizacije civilnog društva
trebale odlučiti na samofinancirajuću djelatnost, budući da su iste osnivane s različitim
ciljevima i provode različite vrste aktivnosti. Organizacijama koje žele obavljati
samofinancirajuće vrste djelatnosti to svakako treba omogućiti i pronaći odgovarajuće
načine podrške djelatnosti, a ostale organizacije ne treba obvezivati na taj tip
djelatnosti. Iz istih razloga nema potrebe organizacije uvjetovati na obavezno
izdvajanje sredstava Institucionalne podrške za uključenje u internetsku platformu za
doniranje.
5. Poticanje stabilnog i kontinuiranog institucionalnog financiranja organizacija
civilnog društva, ukidanjem jednogodišnje stanke (izloženost nesigurnosti te
smanjenju kapaciteta za održivost i razvoj u jednogodišnjem periodu u kojemu udruge
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nisu u mogućnosti ostvariti institucionalnu potporu koja uzrokuje i dodatne probleme
pri natjecanju za istu potporu i u sljedećem ciklusu, zbog značajnog pada u
ostvarivanju iznosa sredstava nužnih za prijavu na institucionalnu potporu)
6. Promjena odredbe o nemogućnosti odobravanja financijskog troška u potporama
Nacionalne zaklade ako se radi o osobi kojoj se financira plaća kroz
institucionalnu potporu Nacionalne zaklade u njenoj organizaciji. Onemogućavanje
pokrivanja troškova za suradnike i stručnjake u projektima organizacija civilnog
društva štetno je za razvoj međusektorske suradnje i programa koji ciljaju na
sveobuhvatne ciljeve, veći broj korisnika, te koji obuhvaćaju veliki broj raznorodnih
aktivnosti. Ukidanje mogućnosti odobravanja bilo kakve vrste financijskog troška u
potporama Nacionalne zaklade, ne samo da onemogućava ostvarivanje dohodaka, već
i druge tipove troška poput troškova putovanja ili prehrane što smatramo nepotrebnim,
štetnim i kontraproduktivnim.
7. Promjena prakse pri postupku odobravanja potpora, usvajanje instituta
razjašnjenja / nadopune eng: clarification, kakvog imaju renomirani međunarodni
donatori te novoosnovana Zaklada «Kultura nova» koja je u natječajnoj dokumentaciji
propisala kriterije formalne prihvatljivosti s mogućnošću naknadnog ispravka /
nadopune. Takvom praksom treba usvojiti mogućnosti da se prilikom provjera
ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja na prvoj razini odnosno nakon komisijskog
otvaranja zaprimljenih prijava u smjeru omogućavanja podnositeljima naknadnu
dostavu natječajem dodatno propisane dokumentacije, ukoliko su podnositelji
zadovoljili ostale formalne propise natječaja.
8. Otvaranje ponovne rasprave o procesu imenovanja Upravnog odbora Zaklade i
načina upravljanja Zakladom
Opće preporuke za minimalno unapređenje sustava javnog financiranja


Uključiti predstavnika/icu Savjeta za razvoj civilnoga društva u rad
Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i
programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske.



Inzistirati na pridržavanju odredbi iz Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila
za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (ne
pridržavaju ga se svi). Podijeliti Kodeks na sve relevantne urede lokalne i područne
samouprave s ponovljenim dopisom o nužnosti pridržavanja Kodeksa.



U tekstove natječaja obavezno staviti datum objave i rok za dostavu prijava. Po
dosadašnjoj praksi u većem broju slučajeva piše se samo rok od npr. 30 dana od dana
objave, a da dan objave nije upisan (nego se mora tražiti na raznim mjestima). U
takvoj situaciji ima puno nedoumica i nejasnoća te netočnih podataka i sigurno pitanja
za pojašnjenjima prema institucijama koje su objavile natječaj.
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Navesti koji je, uz maksimalan iznos, minimalni iznos koji se može dodijeliti po
javnom natječaju. U praksi se navodi najviši iznos koji se može tražiti/dobiti ali ne i
najniži. Udruge tako često dobiju sredstva koja su posve nedostatna za provedbu
planiranih aktivnosti. Posljedica je samo djelomična provedba projekta ili povrat
odobrenih sredstava. Prijedlog je da minimalna potpora za projekte bude 70.000 kn, a
za godišnje programe 120.000 kn (na sastanku sam predložila samo 70.000 za
projekte).



Objavljivanje godišnjih natječaja za potpore, umjesto polugodišnjih ili
višemjesečnih natječaja koji slove kao godišnji. Potpora se u većini slučajeva
ostvaruje na razdoblje do 6 mjeseci, izuzev potpora MZOS-a (9-10 mjeseci).



Definirati prostor za donošenje diskrecijskih odluka:
o Modelom jednokratnih potpora kao u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi
o Ograničavajućim postotkom u odnosu na ukupno dodijeljena sredstva (npr. 15% od ukupno planiranih/dodijeljenih sredstava) koji će biti javna informacija
na internet stranici institucija
o Ova mjera se može donijeti kao dopuna postojećem Kodeksu ili se može tražiti
izmjena teksta Kodeksa



Postaviti obvezu (javne) objave i za sredstva dodijeljena diskrecijskom odlukom
čelnika na internet stranici institucije.

Iznesena je zamjerka da donatori premalo konzultiraju OCD-e te je Cvjetana Plavša-Matić
odgovorila da su do ove godine redovito održavali konzultacije u svakoj regiji. Ipak, obzirom
na mali odaziv u pojedinim županijama, od ove godine odlučili su započeti s internetskim
savjetovanjem.
Predstavnici Savjeta postavili su pitanje transparentnosti rada Upravnog odbora Nacionalne
zaklade, smatrajući da o tome na mrežnim stranicama Nacionalne zaklade nema dovoljno
informacija i da su članovi Upravnog odbora uglavnom predstavnici akademske zajednice, a
ne predstavnici organizacija civilnoga društva. Također je istaknuto da na mrežnim
stranicama Zaklade nedostaje poslovnik Upravnog odbora, najava njegovih sjednica s
dnevnim redom te da se nakon provedenih sjednica ne objavljuju zapisnici. Zaključeno je
kako je potrebno raditi na transparentnoj proceduri imenovanja i odabira.
Vesna Vašiček odgovorila je da je sastav članova Upravnog odbora u skladu s relevantnim
Zakonom i Statutom te da, radi izbjegavanja sukoba interesa, ne biraju predstavnike OCD-a
koji su zainteresirana strana kod javljanja na natječaje za programe i projekte. Međutim,
otvoreni su za nove prijedloge.
Jedna od važnijih primjedbi pojedinih udruga, korisnica Zakladine institucionalne podrške,
odnosi se na zahtjev da se odvoje upravljačke od izvršnih funkcija udruge, dok se od nekih
drugih udruga to ne traži, što znači da se ne primjenjuje isti kriterij za sve. Udruge smatraju da
se donatorska institucija nema pravo miješati u interne strukture organizacija dok god
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drugačije nije propisano važećim zakonima (Zakonom o udrugama). Isto tako, udruge
upozoravaju da takav američki model odvajanja upravnih od izvršnih funkcija nije provediv u
hrvatskom društvenom kontekstu.
Cvjetana Plavša-Matić odgovorila je da u natječajima takav organizacijski ustroj nije bio
propisan kao uvjet, već je u tom smislu istaknuta preporuka da je to bolje za rad udruge,
ukoliko je to izvedivo s obzirom na ljudske resurse organizacije.

3.1.5. Petnaesta sjednica Savjeta održana 18. siječnja 2013.
U Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012.
do 2016. prva aktivnost u prvoj mjeri glasi: Provesti evaluaciju rada Savjeta za razvoj
civilnoga društva. Natječaj je raspisao TACSO ured Hrvatska, a Evaluacijsko izvješće o radu
Savjeta za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2007. do 2012. izradila je Jarmila BujakStanko iz Novog Sada.
U kratkom predstavljanju Izvješća naglasila je da je Savjet primjer dobre prakse u regiji, a bio
je aktivan i djelotvoran u rješavanju niza postavljenih zadataka kroz promatrano razdoblje od
6 godina. Preporuke za poboljšanja rada Savjeta odnose se na daljnje jačanje suradnje s
relevantnim državnim tijelima, kako bi se ostvarila još bolja suradnja na poljima srodnih
aktivnosti OCD-a i TDU-a, ali je naglašena potreba da se konačno ostvari suradnja s
privatnim sektorom. Brojni pozitivni čimbenici ukazuju na potrebu održivosti Savjeta u
sadašnjim uvjetima, a rad na unaprjeđenju vanjske komunikacije Savjeta s različitim
dionicima dodatno bi osnažio njegovu vidljivost, poziciju, relevantnost i djelotvornost.
Na dnevnom redu bio Nacrt prijedloga Zakona o udrugama, a s 18. siječnja 2013. isteklo je
javno internetsko savjetovanje, a 1. veljače 2013. u suradnji Zaklade Slagalica, Ministarstva
uprave i Ureda za udruge održano je u Osijeku javno savjetovanje o Nacrtu Zakona o
udrugama. U ožujku prošle godine održano javno savjetovanje pod nazivom Izazovi u
provedbi Zakona o udrugama, a nedugo nakon toga Ministarstvo uprave pokrenulo je
proceduru donošenja novog Zakona o udrugama. Novim zakonom želi se bolje regulirati rad i
ovlasti skupštine, praćenje rada udruge, statusne promjene (pripajanje, spajanje, podjela),
precizirati nadzor udruge, pojednostaviti postupak prestanaka postojanja udruge, a time i
ažurniji Registar udruga. Prema Nacrtu, tri mjeseca nakon donošenja Zakona treba donijeti
uredbu koja bi zamijenila Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje
financijske potpore projektima i programima udruga.
Neke od primjedaba članova Savjeta iznesenih na sjednici bile su:
-

o slobodi udruživanja razgovara se samo s ekonomskog stajališta
pozdravljaju se predložene statusne promjene
pojam općeg dobra ostaje nejasan, a moglo bi se tumačiti kao u čl.3. Ustava RH
sam naziv Zakon o udrugama bi trebalo izmijeniti u Zakon o organizacijama civilnoga
društva, što je širi pojam
problem je i pitanje nadzora udruga, tj. treba educirati one koji vrše nadzor
neprovediva je odredba da većina svih članova skupštine udruge da izjavu pred javnim
bilježnikom da su ispunjene sve obveze udruge …
strane udruge su izjednačene s domaćim, ali bi trebalo naglasiti uvjet reciprociteta i
uzajamnosti
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-

-

rad sindikata i udruga poslodavaca reguliran je Zakonom o radu, a izmjene Zakona o
radu su učinjene drugim zakonom te je naglašena potreba za održavanjem sastanka s
Uredom za udruge i Ministarstvom uprave, kako bi se riješile neke nejasnoće, kao i
pitanje imovine sindikata
nadzor je osjetljivo pitanje i za udruge i za one koji se bave nadzorom te je potrebno
precizirati djelatnost udruge, kako udruge ne bi bile nelojalna konkurencija
trgovačkim društvima (npr. u ugostiteljstvu).

Napredak u provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnoga društva od 2012. do 2016. godine je stalna točka dnevnog reda sjednica Savjeta.
Prisutni su informirani da će na mrežnoj stranici Ureda za udruge, na podstranici Nacionalne
strategije, uskoro zaživjeti aplikacija s ažurnim podacima o provedbi mjera i aktivnosti
Nacionalne strategije, što će svakako pojednostaviti praćenje provedbe. U međuvremenu je
zatraženo od nositelja mjera da dostave svoje informacije o provedbi, ukoliko ih je bilo,
sastao se Odbor za praćenje i evaluaciju provedbe Nacionalne strategije, u kojem se nalaze i
tri predstavnice Savjeta.
Prema važećem Zakonu o pružanju usluga u turizmu, udruge krše Zakon organizirajući
seminare, konferencije, treninge i srodne skupove, ukoliko traju dulje od dva dana, tj. jednog
noćenja, a predstavnici Državnog inspektorata nadziru njihov rad te ih prijavljuju nadležnim
organima za počinjeni prekršaj. Naime, aktivnosti vezane uz rezervacije smještaja sudionika,
organizaciju izleta, konferencija i sl. prema Zakonu bi trebale odrađivati turističke agencije,
ali problem je u tome, što su za to potrebna dodatna sredstva koja nisu planirana u proračunu
za provođenje projekata udruga, a naročito je to neprihvatljivo kad se radi o provođenju
projekata sredstvima iz pretpristupnih fondova Europske unije. Također je sporan PDV koji bi
morala zaračunati agencija, a koji nije predviđen kao trošak u korištenju sredstava Europske
unije.
Na sjednicu se odazvala gđa Senka Janjanin – Krklješ, načelnica Sektora za normativne
poslove Ministarstva turizma te predstavnice Državnog inspektorata dr. sc. Jasenka Štiglec i
Koraljka Ladešić-Masnec. Svi su se složili da se radi o provedbi važećeg Zakona, a najavljena
je mogućnost izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu u kojem bi se mogli riješiti
problemi u korist udruga koje se bave organiziranjem događanja, a koje spadaju u njihov
djelokrug rada.
Rasprava o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu prostora u vlasništvu RH na
korištenje organizacijama civilnoga društva radi provođenja programa i projekata od interesa
za opće dobro započela je sredinom 2012. Održano je i javno savjetovanje te je donesena
Odluka koja je u fazi prihvaćanja. Danijel Škugor, tajnik Agencije za upravljanje državnom
imovinom (AUDIO), naglasio je da će sedmeročlano Povjerenstvo odlučivati o dodjeli
prostora, a ugovor će se potpisivati s Agencijom. Prednost je što Odluku donosi Upravno
vijeće Agencije te se može češće mijenjati i donositi nova, ukoliko se utvrdi da neki od
kriterija nisu bili dobro definirani.
Članovi Savjeta su se složili da je već prednost u tome što su utvrđeni kriteriji za dodjelu
prostora, ali ostaje pitanje nedostatka u kompletnu državnu imovinu te određivanje cijena
kvadratnog metra u nekim jedinicama lokalne i područne samouprave. Valja naglasiti da je
AUDIO u obvezi provesti tri aktivnosti iz Nacionalne strategije koje se odnose na dodjelu
prostora na korištenje OCD-ima radi provedbe programa i projekata od interesa za opće
dobro. O provedbi tih mjera Savjet će biti redovito informiran kroz izvještaje o napretku u
provedbi Nacionalne strategije.
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Ured za udruge izradio je tablicu Predstavnika OCD-a u savjetodavnim/radnim tijelima Vlade
Republike Hrvatske, tijelima državne uprave, uredima Vlade i drugim javnim institucijama
izabranim od strane Savjeta za razvoj civilnoga društva. Neka ovdje spomenuta radna tijela
bit će ponovno formirana (npr. Nacionalni odbor za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i
demokratsko građanstvo). Zaključeno je da bi izabrani predstavnici OCD-a bili u obvezi
davati polugodišnje/godišnje izvještaje Savjetu o svom radu, te da se ostavlja narednom
sazivu Savjeta da to uredi Poslovnikom Savjeta.
Mandat ovom Savjetu traje do 23. travnja 2013., a tri mjeseca prije isteka mandata, prema
Poslovniku Savjeta, trebalo bi pokrenuti proceduru za izbor novog saziva. Članovi Savjeta su
suglasni da se započne s procedurom izbora novoga saziva Savjeta, koji započinje javnim
pozivom za isticanje kandidata za članove i njihove zamjenike petog saziva Savjeta. Ured za
udruge je na svojim mrežnim stranicama objavio javni poziv za isticanje kandidata 6. veljače
2013. koji će biti otvoren do 22. veljače 2013.

3.2. Aktivnosti članova Savjeta izvan sjednica Savjeta i događanja na
kojima su sudjelovali članovi Savjeta
 U Zagrebu je od 14. do 16. lipnja 2012. održana tradicionalna manifestacija Dani
udruga koju je Ured za udruge organizirao u suradnji s TACSO – uredom tehničke
pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj i Nacionalnom
zakladom za razvoj civilnog društva. Dani udruga započeli su panel raspravom o
strateškim prioritetima za potporu razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj, u
kontekstu donošenja nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za
razvoj civilnoga društva. Održano je sedam okruglih stolova, a u mnogima su
sudjelovali članovi i zamjenici članova Savjeta kao suorganizatori, moderatori,
sudionici u raspravama. Trećeg dana Dana udruga organiziran je Dan otvorenih vrata
udruga širom Republike Hrvatske u čemu je sudjelovalo više od 120 udruga, što se
pokazalo zanimljivim i prihvatljivim za buduće Dane udruga.
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 U Hrvatskom saboru, u organizaciji Ureda za udruge. Ministarstva pravosuđa, GONGa i Transparency Internationala Hrvatska, održana je 13. srpnja 2012. javna rasprava o
odgovornosti i transparentnosti rada trgovačkih društava u većinskom državnom
vlasništvu te predstavljen 4. objedinjeni izvještaj o provedbi Antikorupcijskog
programa u tim društvima za razdoblje od 2010. do 2012. Javna rasprava je
organizirana u okviru provedbe Akcijskog plana provedbe inicijative Partnerstvo za
otvorenu vlast, kojim je predviđena organizacija javne rasprave o financijskim
izvješćima trgovačkih društava od posebnog državnog interesa., a okupila je
predstavnike državnih institucija, trgovačkih društava, civilnog društva i akademske
zajednice.
 U Osijeku je 11. i 12. rujna 2012. održan seminar pod nazivom Strukturni i Kohezijski
fond Europske unije i organizacije civilnoga društva. Seminar je u sklopu programa
Ljudi ljudima (People2People), organizirala Europska komisija u suradnji s TACSO
uredom u Hrvatskoj i Zakladom Slagalica iz Osijeka.
 Info dani 2012. u organizaciji Ureda za udruge, a u suradnji s tijelima državne uprave,
uredima Vlade i javnim institucijama o natječajima za potpore projektima i
programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela
prihoda od igara na sreću održani su 27. i 28. ožujka 2012., a Info dani 2013. držani
su 28. i 29. siječnja 2013. Novost je da su ove godine na Info danima udruge bile
informirane i o natječajima iz sredstava fondova Europske unije za organizacije
civilnog društva, a novost je i korištenje video streaminga tijekom čitavog događanja,
kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja
zainteresiranih izvan Zagreba.
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 Pojedini članovi Savjeta sudjeluju u radu Sektorskog nadzornog odbora IPA, IV.
komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Tako je u Trakošćanu 28. studenoga 2012.
godine održana je 11. sjednica Sektorskog nadzornog odbora Operativnog programa
Razvoj ljudskih potencijala. Sjednica je održana peti put izvan Zagreba, čime se
naglašava važnost regionalnog pristupa upravljanju i provedbi europskih fondova. U
popodnevnom dijelu održana je 1. sjednica Nadzornog odbora Operativnog programa
Razvoj ljudskih potencijala 'u sjeni' u okviru prve generacije strukturnih fondova.
Predstavljen je institucionalni okvir za Europski socijalni fond (ESF) za drugu
polovicu 2013. godine te se raspravljalo o pripremi Operativnog programa Razvoj
ljudskih potencijala za Europski socijalni fond 2007. – 2013. kao i aktivnostima
vezanim uz pripremu projekata. Predstavljeni su i zaključci i preporuke prethodnog
(ex-ante) evaluacijskog izvješća ESF Operativnog programa koja je provedena u
svibnju 2012. godine te su predstavljene pripreme programa za financijsku perspektivu
2014. – 2020.


Praćenje rada Europskog gospodarskog i socijalnog odbora: 12. sastanak Zajedničkog
savjetodavnog odbora EU-Hrvatska (ZSO), održan je 11. prosinca 2012. u Bruxellesu.
Ponovljena je potpora brzoj ratifikaciji pristupnog ugovora između Europske unije i
Republike Hrvatske te su pozvane zemlje, članice EU koje ga još nisu ratificirale, da
to što prije učine. Razgovaralo se i o pripremi Hrvatske za regionalnu politiku EU i
učinkovito korištenje strukturnih i kohezijskih fondova. Hrvatski članovi Zajedničkog
savjetodavnog odbora EU - RH pozvani su da u svojstvu promatrača sudjeluju na 485.
plenarnoj sjednici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), 12. – 13.
prosinca 2012. Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je tijelo koje okuplja
gospodarske, socijalne i ostale organizacije koje čine organizirano civilno društvo te
im omogućuje informiranje, konzultacije i dijalog tijekom kojeg mogu izraziti svoja
stajališta o različitim pitanjima EU-a. Opsežan dnevni red predviđao je izlaganja i
rasprave o cijelom nizu tema kojima se bave političke institucije EU-a, od načina
oporavka financijskih institucija, makro-regionalne strategije na Sredozemlju,
provedbe ciljeva europske kohezijske politike do prava hendikepiranih osoba te
provedbe ciljeva postavljenih na konferenciji Rio +20. Središnji događaj prvog dana
dvodnevne plenarne sjednice EGSO-a bila je dodjela Nagrade civilnog društva, koju
taj Odbor dodjeljuje organizacijama civilnog društva koje su učinile najviše u
poboljšanju kvalitete života. Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) u suradnji
s Međunarodnim europskim pokretom (EMI) organizirao je 13. prosinca 2012. skup
na kojem je premijer Zoran Milanović održao izlaganje pred širim auditorijem.
Govorio je o poziciji, teškoćama i perspektivama Hrvatske u EU. Na 13. sjednici
Savjeta, održanoj 14. rujna 2012., kao gosti sudjelovali su dosadašnji članovi Lidija
Pavić-Rogošić, ODRAZ, Zagreb i Tomislav Goll, Savez društava distrofičara
Hrvatske iz Slavonskog Broda, koji
su od 2007. članovi u Zajedničkom
savjetodavnom odboru, ispred ostalih organizacija civilnoga društva. Dosad su
sudjelovala po dva predstavnika udruga, poslodavaca i sindikata, a u ovom mandatu
koji traje od 2010. do 2015. sudjelovat će po tri predstavnika iz Hrvatske. Sukladno
Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od
2012. do 2016. godine i zaključcima Savjeta za razvoj civilnoga društva od 14. rujna
2012., a na temelju javnog poziva kojeg je objavio Ured Vlade Republike Hrvatske za
udruge, dovršen je postupak odabira članova Europskog gospodarskog i socijalnog
odbora (EGSO) iz reda udruga iz Republike Hrvatske. 29. listopada 2012. su na
osnovu uvida u sadržaj pristiglih kandidatura te razgovora koje je s kandidatima
provelo Povjerenstvo sačinjeno od predstavnika Savjeta za razvoj civilnog društva,
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Ureda za udruge i Ministarstva vanjskih i europskih poslova za članove EGSO-a iz
reda udruga odabrano je troje kandidata: Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ, Zagreb,
Marina Škrabalo, GONG, Zagreb i Toni Vidan, Zelena akcija, Zagreb.
Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) organizirao je 20. veljače 2013.
razgovor o budućem članstvu hrvatskih organizacija civilnog društva u EGSO-u.
EGSO je savjetodavno tijelo Europske unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim
je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ), a na europskoj razini
zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina i smatra se
mostom između institucija EU-a i civilnog društva. Sastoji se od tri grupe: udruge
poslodavaca, sindikati te ostale organizacija civilnog društva (OCD) koje predstavljaju
različite interese. Teme o kojima se raspravljalo su vezane uz odnose civilnoga društva
i EGSO-a u kontekstu oblikovanja europskih i nacionalnih politika.

3.4.

Imenovanja članova Savjeta i drugih predstavnika organizacija
civilnoga društva u razna tijela na prijedlog Savjeta

Tijekom zadnja dva mjeseca 2011. javila se potreba imenovanja predstavnika organizacija
civilnoga društva u nekoliko radnih tijela. Savjet je elektroničkim putem predložio traženi
broj kandidata, a Ured za udruge ih je proslijedio nadležnim ministarstvima te je Savjet na
svojoj 11. sjednici, održanoj 10. veljače 2012. formalno potvrdio imenovanja.
Potvrda imenovanja nove članice u Povjerenstvo za praćenje i unapređenje sustava podrške
žrtvama i svjedocima (Ministarstvo pravosuđa)
 Potvrda imenovanja nove članice u Povjerenstvo za praćenje i unapređenje sustava
podrške žrtvama i svjedocima (Ministarstvo pravosuđa) - u Povjerenstvo je izabrana
Senka Sekulić Rebić, psihologinja iz udruge B.a.B.e., umjesto dosadašnje članice
Martine Čarije.


Potvrda imenovanja članice Radne skupine za izradu prijedloga mjera za izvršenje
Plana djelovanja za provedbu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
na nacionalnoj razini (Ministarstvo pravosuđa) - u Radnu skupinu je imenovana dr.sc.
Ivana Radačić iz Instituta Ivo Pilar i članica Centra za mirovne studije.



Imenovanje članova/članica i njihovih zamjena u Radnu skupinu za izradu Strategije
razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013. – 2020.
(Ministarstvo rada i mirovinskog sustava):
Predložena članica i članovi te organizacije civilnoga društva u kojima aktivno
djeluju:

1. Sonja Vuković, udruga SLAP, Forum socijalnih poduzetnika, Mreža za razvoj ekodruštvene ekonomije u jugoistočnoj Europi
2. Albert Jedrejčić, GONG, socijalno poduzetništvo knjigovodstveni servis GRIF odjela Gong Računovodstvo i Financije
3. Teodor Petričević, Autonomni centar ACT, Forum socijalnih poduzetnika, Mreža za
razvoj eko-društvene ekonomije u jugoistočnoj Europi
4. Alen Kaminski, Udruga Hrvatski ratni veterani Bjelovarsko-bilogorske županije
5. Stjepan Pavliša, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH
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Predloženi zamjenici članova te organizacije civilnoga društva u kojima aktivno
djeluju:
1. Igor Bajok, Delta, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, trener za socijalno
poduzetništvo
2. Ranko Milić, Split „Zdravi grad“, Mreža eko-društvene ekonomije Južne i Istočne
Europe, Forum socijalnih poduzetnika
3. Jasmin Sadiković, Zeleni Osijek, socijalno poduzetništvo „Zlatna greda“
4. Ivan Lešković, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Hrvatski
časnički zbor, član Upravnog odbora Udruge sigurnost u prometu
5. Nenad Šantalab, Udruga Hrvatski ratni veterani Bjelovarsko-bilogorske županije


Izbor četiri člana/članice i njihovih zamjenika, predstavnika organizacija civilnoga
društva (tri člana i zamjenika člana) i akademske zajednice (član i zamjenica člana), u
Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast –
1. Jelena Berković i Vanja Škorić, GONG, Zagreb
2. Marko Rakar i Krunoslav Vidić, Vjetrenjača, Zagreb
3. Nikola Kristić i Saša Šegrt, Transparency International Hrvatska, Zagreb
1. prof.dr.sc. Ivan Koprić i doc.dr.sc. Anamarija Musa, Pravni fakultet u Zagrebu

Između 11. i 12. sjednice Savjeta izabrani su predstavnici u sljedeća tri radna tijela te se
potvrđuju provedena imenovanja:


U radnu skupinu za pripremu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o pravu na pristup informacijama (Ministarstvo uprave) imenovana je Vanja
Škorić, GONG i Saša Šegrt, Transparecy International.



U Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske (Ured za
suzbijanje droga VRH) izabrana je Jelena Balabanić Mavrović, Udruga PET+, koja je
naknadno razriješena dužnosti. U studenom 2012. Izabrana je Bernardica Juretić,
mr.psih., Zajednica Susret, Split.



u Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima (Ured za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina VRH) izabrane su Đurđica Kolarec, Centar za žene žrtve rata i
Selma Golubović, Hrvatski Crveni križ.



13. studenoga 2012. Ured za udruge je poslao dopis Ministarstvu rada i mirovinskog
sustava vezan uz imenovanja predstavnika organizacija civilnoga društva u Nadzorni
odbor ''u sjeni'' za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala u okviru 1.
generacije strukturnih fondova. Nadzorni odbor pokriva sljedeća područja djelovanja:
zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, socijalno poduzetništvo, osobe s
invaliditetom, mladi, žene, nacionalne manjine, volonteri i branitelji, a imajući u vidu
da se određena područja djelovanja mogu preklapati. Vezano uz zamjenike članova,
potrebno je napraviti raspored područja djelovanja koji bi mogli pokrivati, u slučaju da
je član spriječen u dolasku na sastanak. Naime, uz 9 članova Nadzornog odbora ''u
sjeni'', izabrana su (samo) tri zamjenika:
1. Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ, Zagreb
2. Slađana Novota, SMART, Zagreb
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3. Ana Cvjetković, DEŠA, Dubrovnik
4. Teodor Petričević, ACT, Čakovec
5. Andrea Lončarek, Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom ,,Mali princ'',
Ivanić-Grad
6. Sanja Galeković, GONG, Zagreb
7. Renata Trischler, Njemačka narodnosna zajednica - Zemaljska udruga Podunavskih
Švaba u Hrvatskoj, Osijek
8. Ivana Kordić, Volonterski centar Zagreb
9. Tom Kačinari, Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata
(ZUHDDR), Zagreb
Tri zamjene su:
1. Anamarija Sočo, Mreža mladih Hrvatske, Zagreb
2. Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja (FSO), Zagreb
3. Marijan Mužinić, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike
Hrvatske, Zagreb
 Slijedom poziva za predlaganjem predstavnika organizacija civilnoga društva u
Tematske radne skupine za pripremu programskih dokumenata koji će predstavljati
osnovu korištenja sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda za financijsko
razdoblje Europske unije 2014.-2020. izabrani su sljedeći članovi i njihovi zamjenici:
RBR TRS
I.

TEMATSKI CILJ
1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta
informacijskih i komunikacijskih tehnologija

VODEĆE
MINISTARSTVO
Ministarstvo
gospodarstva

Ivan Vlainić, Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK), Zagreb
Tomislav Medak, Multimedijalni institut, Zagreb

RBR TRS

TEMATSKI CILJ

II.

3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća,
poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i
akvakulture

VODEĆE
MINISTARSTVO
Ministarstvo
poduzetništva i
obrta

Ivan Vrbanić, Lokalna akcijska grupa Karašica, Valpovo
Mirna Karzen, Laboratorij za društvene inovacije, Zagreb
RBR TRS

TEMATSKI CILJ

III.

4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na
niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene,
prevencija i upravljanje rizicima
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

VODEĆE
MINISTARSTVO
Ministarstvo
zaštite okoliša i
prirode

Jagoda Munić, Zelena akcija, Zagreb
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Vinko Prizmić, Hrvatska gorska služba spašavanja, Zagreb
RBR TRS

TEMATSKI CILJ

IV.

7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla
u ključnoj infrastrukturi

VODEĆE
MINISTARSTVO
Ministarstvo
pomorstva,
prometa i
infrastrukture

Bernard Ivčić, Zelena akcija, Zagreb
Danijel Frleta, Hrvatska gorska služba spašavanja, Zagreb
RBR TRS

TEMATSKI CILJ

V.

8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne
snage
9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv
siromaštva
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno
učenje

VODEĆE
MINISTARSTVO
Ministarstvo rada i
mirovinskog
sustava

Sanja Galeković, GONG, Zagreb
Katarina Pavić, Mreža mladih Hrvatske, Zagreb
RBR TRS

TEMATSKI CILJ

VI.

11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita
javna uprava

VODEĆE
MINISTARSTVO
Ministarstvo
uprave

Nives Miošić-Lisjak, GONG, Zagreb
Nives Kopajtich Škrlec, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zagreb
RBR TRS

TEMATSKI CILJ

VII.

Izrada Nacionalnog programa reformi

VODEĆE
MINISTARSTVO
Ministarstvo
regionalnog
razvoja i fondova
Europske unije

Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Zagreb
Marko Ercegović, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Zagreb
 Slijedom zahtjeva Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a na temelju
Odluke o osnivanju Povjerenstva za ljudska prava, Savjet je proveo uobičajenu
proceduru prikupljanja kandidata za člana i zamjenika člana Povjerentsva za ljudska
prava te glasovanjem za pristigle kandidature na 15. sjednici Savjeta odabrao članicu i
zamjenicu članice:
Emina Bužinkić, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Sanja Sarnavka, Kuća ljudskih prava
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 Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ima u planu osnovati savjetodavno tijelo
sastavljeno od organizacija civilnoga društva koje su aktivne u području rada,
aktivnog starenja i zapošljavanja (SRAZ), a koji bi uz relevantne resore trebao
doprinijeti kvalitetnijem i sadržajnijem kreiranju strateških politika. Obavijest / poziv
je upućen članovima Savjeta, koji su poziv uputili svom podsektoru te se Ministarstvu
javilo desetak predstavnika udruga i zaklada koje su voljne dati svoj doprinos radu
SRAZ-a.
 Na zahtjev Ministarstva socijalne politike i mladih u Stručnu radnu skupinu za izbor
članova i zamjenika članova Savjeta za mlade VRH iz reda udruga mladih i za mlade
imenovana je Slađana Novota, SMART, predsjednica Savjeta za razvoj civilnoga
društva.

3.5. Aktivnosti radnih skupina Savjeta
Prema odluci savjeta s početka mandata u Savjetu djeluju tri radne skupine:
- Radna skupina za potporu uključivanja organizacija civilnoga društva u oblikovanje javnih
politika, koordinatorica je Mladenka Majerić iz udruge POPULI te zamjenica Maja Stanojević
Pokrovac iz Hrvatske udruge poslodavaca
- Radna skupina za praćenje politike financiranja organizacija civilnoga društva,
koordinatorica je Branka Kaselj, iz Zaklade Slagalica iz Osijeka, a zamjenica Vesna Lendić
Kasalo iz Ureda za udruge.
- Radna skupina za potporu stvaranju poticajnog okruženja za javno zagovaračke inicijative i
podsektorsku suradnju, koordinatorica je dr. sc. Bojana Ćulum s Filozofskog fakulteta u
Rijeci.
U 2012. aktivna je bila Radna skupina za praćenje politike financiranja organizacija civilnoga
društva vezano uz 14. sjednicu Savjeta u pripremi materijala za raspravu za sjednicu o
financiranju iz sredstava EU fondova – IPA programa te ostalih materijala za sjednicu, jer je
cijela bila posvećena politici financiranja.

4. NAJVAŽNIJA POSTIGNUĆA U RADU SAVJETA
- prema Odluci o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta, imenovano je novih 14 (umjesto
dotadašnjih 12) članova i zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva, te je broj
članova i zamjenika članova Savjeta, umjesto dotadašnjih 27.
- donesena je druga Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga
društva od 2012. do 2016. godine.
- osnovano je Međuresorno povjerenstvo za koordinaciju politike financiranja projekata i
programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske. U radu sudjeluju davatelji
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bespovratnih sredstava iz državnog proračuna (uključena su i sredstva od igara na sreću), a
Povjerenstvo se dosad sastalo pet puta, te utvrdilo minimalne standarde za raspisivanje i
provedbu natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa
organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2013. Godini, godišnji plan natječaja u
2013. godini, te prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele
dijela prihoda od igara na sreću za 2013. godinu.
- u Izvješću o radu Savjeta za 2011. preporučeno je, da se u svrhu poticanja većeg
razumijevanja tema vezanih uz razvoj civilnog društva u široj javnosti, u predstojećem
razdoblju ojača suradnja i dijalog Savjeta s Hrvatskom radiotelevizijom te bi trebalo osim
tematske sjednice, koja je održana, organizirati i javna savjetovanja. U međuvremenu je došlo
do napretka u suradnji i znatno više prostora se posvećuje civilnom društvu i na televiziji i na
radiju. Uvijek ima prostora za poboljšanje, ali napredak je očit, kako u kvaliteti emisija, tako i
u količini vremena koji se posvećuje temama vezanim uz civilno društvo.
- napredak je prepoznat i u primjeni Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, o čemu svjedoče i podaci iz izvještaja o
primjeni Kodeksa savjetovanja u 2012. godini.

5. IZAZOVI U RADU SAVJETA U NAREDNOM RAZDOBLJU
-

Savjet djeluje više od deset godina, od 2002., a nedavno je objavljen javni poziv za
isticanje kandidata za članove i zamjenike članova petoga saziva Savjeta za razvoj
civilnoga društva. Procedura izbora je prilično zahtjevna, a potrebno je vrijeme
uhodavanja novog saziva.

-

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od
2012. do 2016. godine je usvojena, ali njezina provedba je veliki izazov za sve
nositelje, tako i za Savjet. U izradi je aplikacija za mrežnu stranicu Ureda za udruge
putem koje će napredak u provedbi biti svakodnevno vidljiv, što je napredak u
izvještavanju o učinjenim aktivnostima svih nositelja i sunositelja mjera, ali iziskuje
dodatne napore, kako bi se provedba pravovremeno odvijala.

-

očekuje se dodatan napredak u provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, iako su veliki
iskoraci i dosad učinjeni.

-

planira se zaokret u dodjeli bespovratnih sredstava projektima i programima
organizacija civilnoga društva iz svih izvora, uključujući i sredstva iz fondova EU te
usuglašavanje prioriteta, ujednačavanje potrebne dokumentacije te nadzora provedbe i
vrednovanja provedenih projekata.

Što su sami članovi izjavili o tome što je Savjet mogao učiniti u protekle tri godine, a nije i
zašto:
 Radne skupine unutar Savjeta trebale su biti aktivnije i više sudjelovati u radu Savjeta.
Prijedlog je da koordinator pojedine radne skupine bude član Savjeta, a ne vanjski
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suradnik, jer se (u ovom mandatu, za pojedine radne skupine) pokazalo da to ne
funkcionira na optimalan način.
 Iako Savjet radi vrlo kvalitetno i ozbiljno, njegova stvarna vrijednost još uvijek nije
dovoljno prepoznata te je potrebno više prisutnosti u javnosti.
 Smatram kako je Savjet ispunio očekivanja koja su pred njega stavljena, međutim,
bitno je primijetiti česte odsutnosti pojedinih članova što je donekle osiromašilo
kvalitetu rasprave na Savjetu i usporilo njegov rad.
 Prostor za daljnje unapređivanje rada svakako postoji i započinje prvim korakom,
izborom novog predstavnika u Savjetu, s boljom komunikacijom s bazom kako bi
povratna sprega zajedničkog djelovanja bila u punom smislu predstavljanja.
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