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Sažetak
Sukladno odredbama Odluke o izmjenama i dopuni odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog
društva od 25. siječnja 2007. (NN 11/2007), Savjet za razvoj civilnog društva je savjetodavno i stručno
tijelo Vlade Republike Hrvatske, koje djeluje na razvoju primjene i učinkovitosti Programa suradnje
Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na
provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, na razvoju
filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje u uvjetima
decentraliziranog sustava odlučivanja i financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.
Vlada Republike Hrvatske je 1. veljače 2007. donijela Rješenje o imenovanju članova Savjeta za razvoj
civilnog društva kojeg čini 10 predstavnika tijela državne uprave, 10 predstavnika organizacija civilnog
društva (izabranih demokratskom procedurom) te troje stručnjaka iz redova civilnoga društva. Na
konstituirajućoj sjednici Savjeta 16. veljače, uz nazočnost Potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor,
izabran je Toni Vidan za Predsjednika Savjeta, dok je na sljedećoj sjednici izabrana Lidija PavićRogošić za njegovu zamjenicu. Treći saziv Savjeta ima trogodišnji mandat, s mogućnošću ponovnog
imenovanja.
Kako bi što bolje pratio i poticao provedbu prioritetnih mjera Operativnog plana Nacionalne strategije
stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Savjet je izradio vlastiti akcijski plan te
ustanovio tri radne skupine koje predlažu rješenja odnosno pripremaju podloge daljnjim raspravama na
sjednicama, vezano uz: (1) međunarodnu suradnju i pridruživanje EU; (2) praćenje financiranja udruga i
(3) zakonodavne inicijative od važnosti za djelovanje i razvoj civilnog društva.
Da je Savjet u 2007. bio iznimno aktivan, očituje se u podatku o čak devet održanih sjednica u
razdoblju od 11 mjeseci, cjelodnevnoj radionici akcijskog planiranja, djelovanju tri radne skupine (od
kojih su dvije bile vrlo aktivne), brojnim sastancima s tijelima državne uprave, organizaciji više javnih
rasprava te sudjelovanjem u nizu javnih događanja relevantnih za civilno društvo. Za učinkovitost
Savjeta od presudne je važnosti bila izvrsna suradnja s Uredom za udruge koji je kontinuirano pružao
pravovremenu logističku potporu članovima Savjeta, te je usko surađivao sa Savjetom na provedbi svih
mjera iz zajedničke nadležnosti, određenih Operativnim planom Nacionalne strategije stvaranja
poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.
Temeljno je postignuće Savjeta u 2007. ponovna uspostava povjerenja između institucija vlasti i
organizacija civilnog društva koje je bilo narušeno tijekom 2006. i početkom 2007., za vrijeme mandata
prethodne predstojnice Ureda za udruge.
Glavni uspjesi Savjeta uključuju značajne pomake u pripremi regulative za savjetovanje između
institucija vlasti i organizacija civilnog društva te za status organizacija koje djeluju za opće dobro, i to
uz široke, višekratne konzultacije s ključnim dionicima. O aktivnostima Savjeta redovno se izvještavalo
putem zasebnog dijela internetske stranice Ureda za udruge, gdje je moguće i izravno kontaktirati
pojedine članove Savjeta. Savjet je također sudjelovao u unapređenju sustava izvještavanja tijela
državne uprave o financiranju organizacija civilnoga društva, ključnog za transparentnost i djelotvornost
financijskih potpora iz državnog proračuna te je donio odluku o proširenju opsega praćenja financiranja
na područnu i lokalnu samoupravu.
Rezultati Savjeta najkonkretniji su u odnosu na uključivanje organizacija civilnoga društva u proces
pridruživanja EU. Savjet je sudjelovao u izradi sektorske analize i određivanju prioriteta za financiranje
organizacija civilnoga društva u sklopu 1. komponente programa IPA, a pridonio je i uključivanju
članova Savjeta u dva podsektorska nadzorna odbora za praćenje provedbe programa IPA.
Internom evaluacijom rad Savjeta u 2007., ocijenjen je kao vrlo dobar, posebice s obzirom na
relevantnost tema kojom se Savjet bavio te kvalitetu potpore od strane Ureda za udruge. U 2008. godini
Savjet namjerava unaprijediti svoju komunikaciju s organizacijama civilnoga društva, povećati vlastitu
učinkovitost te nastaviti djelovati u skladu s već prepoznatim prioritetima. Glavni je prepoznati izazov
vremenska raspoloživost članova Savjeta za rad izvan sjednica te je u tu svrhu potrebno iznaći dodatna
proceduralna i financijska rješenja koja odgovaraju na specifične potrebe predstavnika tijela državne
uprave i predstavnika udruga.
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1. Konstituiranje trećeg saziva Savjeta za razvoj civilnog društva
1.1. Svrha i zadaće Savjeta
Sukladno odredbama Odluke o izmjenama i dopuni odluke o osnivanju Savjeta za razvoj
civilnog društva od 25. siječnja 2007 (NN 11/2007), Savjet za razvoj civilnog društva je
savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske, koje djeluje na razvoju primjene i
učinkovitosti Programa suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora u
Republici Hrvatskoj, s naglaskom na provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog
okruženja za razvoj civilnoga društva, na razvoju filantropije, socijalnog kapitala, partnerskih
odnosa i međusektorske suradnje u uvjetima decentraliziranog sustava odlučivanja i
financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Tijela državne uprave i uredi
Vlade Republike Hrvatske obvezni su, putem Ureda za udruge, dostaviti Savjetu cjelovite
informacije o svojim odlukama o financiranju udruga i drugih nevladinih, neprofitnih pravnih
osoba u Republici Hrvatskoj za prethodnu proračunsku godinu.
Savjet za razvoj civilnog društva ima sljedeće zadaće:
§ 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
§ sudjelovanje 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 suradnji 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 objedinjavanje godišnjih izvješća ministarstava i ureda Vlade Republike
Hrvatske o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva na
temelju kojih izrađuje odgovarajuće analize;
§ 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, obuhvaćenih
ciljevima Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga
društva.
1.2. Struktura i postupak konstituiranja Savjeta
Novi saziv Savjeta za razvoj civilnog društva, u skladu sa spomenutom Odlukom Vlade RH
ima 23 člana, uključujući 10 predstavnika i predstavnica nadležnih tijela državne uprave i ureda
Vlade Republike Hrvatske, 10 predstavnika i predstavnica nevladinih, neprofitnih organizacija i
3 stručnjaka i stručnjakinja iz civilnog društva za područja međunarodne suradnje,
međusektorske suradnje i procesa pridruživanja europskim integracijama.
Članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog tijela državne uprave i ureda
vlade, a stručnjake na prijedlog Ureda za udruge, dok predstavnike civilnog društva Vlada
imenuje na temelju rezultata izborne procedure u kojoj sudjeluju organizacije civilnog društva,
a koju je utvrdio prethodni saziv Savjeta za razvoj civilnog društva u lipnju 2006. Izborna
procedura uključila je objavu javnog poziva za dostavu prijedloga kandidata na temelju
utvrđenih kriterija za članstvo predstavnika civilnog društva u Savjetu, glasovanje o
predloženim kandidatima pisanim putem te utvrđivanje odabranih kandidata od strane tročlanog
Povjerenstva Savjeta (vidi Prilog 1).
3

Predsjednika Savjeta biraju iz svojih redova članovi Savjeta koji predstavljaju udruge i druge
nevladine, neprofitne pravne osobe te predstavnici stručnjaka iz civilnoga društva.
Vlada Republike Hrvatske je 1. veljače 2007. donijela Rješenje o imenovanju članova Savjeta
za razvoj civilnog društva, a 16. veljače, uz nazočnost potpredsjednice Vlade, gđe Jadranke
Kosor, održana je konstituirajuća sjednica Savjeta na kojoj je izabran predsjednik Savjeta Toni
Vidan. Izborom zamjenice predsjednika Savjeta Lidije Pavić-Rogošić na drugoj sjednici 7.
veljače 2007. uspješno je okončan šestomjesečni, transparentni i demokratski postupak
konstituiranja trećeg saziva Savjeta za razvoj civilnog društva koji će djelovati od 2007. do
2010. godine:
Predsjednik Savjeta za razvoj civilnoga društva:
1. Toni Vidan, Zelena akcija, Zagreb
predstavnik udruga i drugih nevladinih, neprofitnih pravnih osoba,
Zamjenica Predsjednika Savjeta za razvoj civilnoga društva:
2. Lidija Pavić-Rogošić, Udruga Odraz i Hrvatska mreža za ruralni razvoj, Zagreb
stručnjakinja iz civilnoga društva za područje međusektorske suradnje
Članovi Savjeta:
3. Nikolina Svalina, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, stručnjakinja iz
civilnoga društva za europske integracije
4. mr. sc. Ninoslav Šćukanec, Institut za razvoj obrazovanja, Zagreb, stručnjak iz civilnog
društva za međunarodnu suradnju
5. Sandra Benčić, Centar za mirovne studije, Zagreb
6. mr. Nevenka Skendžić, Udruga Pacijent danas, Rijeka
7. dr. med. Zorislav Bobuš, Zajednica saveza osoba s invaliditetom, Zagreb
8. Vesna Mihoković Puhovski, prof., Forum za slobodu odgoja, Zagreb
9. Sadika Zvirkić, dipl. oec., Ženska grupa korak, Karlovac
10. Emina Bužinkić, Mreža mladih Hrvatske, Zagreb
11. Branka Kaselj, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek
12. Damir Bačić, prof., savez udruga – Hrvatski sabor kulture, Zagreb
13. Ivan Pandža, Zajednica udruga HVIDR-a Grada Zagreba
14. Đurđica Vrdoljak, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Odjel za
ljudska prava
15. Martin Oršolić, prof., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
16. dr.sc. Mirjana Znaor, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
17. mr.sc. Nina Obuljen, pomoćnica ministra, Ministarstvo kulture
18. Sanja Flegar, načelnica Odjela za međunarodne financijske institucije, Ministarstvo
financija, Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose
19. Vesna Širanović, pomoćnica ministrice, Ministarstvo obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti, Uprava za međugeneracijsku solidarnost
20. Jasmina Serdar, viša stručna savjetnica u Odjelu za održivi razvoj i promicanje zaštite
okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za
strateške i integracijske procese u zaštiti okoliša
21. Mirjana Švajcer, načelnica Odjela za javnu upravu, Središnji državni ured za upravu
22. Dalibor Prevendar, Ured Predsjednika Vlade RH, savjetnik predsjednika Vlade RH za
društvene djelatnosti
23. Ines Loknar-Mijatović, savjetnica u Uredu za ljudska prava Vlade RH
Treba napomenuti da je u radu Savjeta povremeno, ali u nekim slučajevima i tijekom više
mjeseci, sudjelovalo više zamjenika predstavnika nadležnih tijela državne uprave bez prava
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odlučivanja budući da zamjena imenovanih članova Savjeta nije regulirana Odlukom Vlade
Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta niti novim Poslovnikom Savjeta. Uvjete i postupak
opunomoćenja zamjenika imenovanih članova Savjeta potrebno je definirati Poslovnikom u
2008. godini kako bi predstavnici svih tijela i organizacija predstavljenih u Savjetu imali
mogućnost sudjelovanja u odlučivanju, bez obzira na trajniju spriječenost pojedinih imenovanih
članova Savjeta.
1.3. Planiranje rada Savjeta u 2007. godini
S ciljem utvrđivanja prioritetnih zadataka i akcijskog plana Savjeta za razvoj civilnog društva
u 2007., Savjet je 19. travnja 2007. održao cjelodnevnu radionicu planiranja u hotelu Terme
Jezerčica u Donjoj Stubici koju je vodila vanjska stručnjakinja Branka Peurača, Ars Publica.
Zaključeno je da jedan od važnih prioriteta rada Savjeta u 2007. predstavlja praćenje i poticanje
provedbe Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnog društva te je dogovorena dinamika održavanja sjednica tijekom 2007. godine.
U cilju bolje učinkovitosti provedbe zacrtanih aktivnosti tijekom svog mandata definirana su
područja od posebnog značaja koja zahtijevaju dodatnu stručnu potporu i djelovanje članova
Savjeta, te su u tu svrhu osnovane tri stručne radne skupine koje predlažu rješenja odnosno
pripremaju podloge daljnjim raspravama na sjednicama:
1. Radna skupina za međunarodnu suradnju i pridruživanje EU
Članovi: Lidija Pavić-Rogošić, Nikolina Svalina, Ninoslav Šćukanec, Ivan Pandža i
Ines Loknar Mijatović.
2. Radna skupina za praćenje financiranja udruga
Članovi: Ivan Pandža, Nevenka Skendžić, Sadika Zvirkić, Emina Bužinkić, Mirjana
Znaor, Zorislav Bobuš i Toni Vidan.
3. Radna skupina za zakonodavstvo
Članovi: Vesna Mihoković Puhovski, Sandra Benčić, Branka Kaselj, Damir Bačić i
Emina Bužinkić.
Novi Poslovnik o radu Savjeta koji odražava prepoznatu potrebu za radnim skupinama usvojen
je na 3. sjednici Savjeta, 16. svibnja 2007.
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2. Pregled aktivnosti Savjeta u 2007. godini
Savjet za razvoj civilnog društva je uz administrativnu i tehničku podršku Ureda za udruge
održao ukupno 9 sjednica, na kojima se raspravljalo o mnogim temama vezanim za razvoj
civilnoga društva, te predložene određene mjere i zaključci.
2.1. Plenarne aktivnosti Savjeta u 2007. godini
Savjet je održao 1. konstituirajuću sjednicu 16. veljače 2007, u zgradi Vlade RH, a uz
nazočnost Potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor i gostiju. Dr. sc. Igor Vidačak, predsjednik
Savjeta u prošlom sazivu, pripremio je izvješće o trogodišnjem radu Savjeta s preporukama za
unapređenje rada, od kojih je veći dio prihvaćen u daljnjem radu Savjeta. Toni Vidan izabran
je za predsjednika Savjeta. Formirana je i Radna skupina za izradu prijedloga Poslovnika o radu
Savjeta te je dogovorena potreba donošenja kalendara o održavanju sjednica Savjeta za čitavu
godinu, kao i razrada zadaća savjeta i plan aktivnosti.
Na 2. sjednici Savjeta, 7. ožujka 2007., vodeći računa o rodnoj i regionalnoj zastupljenosti,
predložene su zamjenice predsjednika, a izabrana je gđa Lidija Pavić-Rogošić, Udruga
ODRAZ, Zagreb. Raspravljalo se o Poslovniku o radu Savjeta, ali je predloženo da se sve točke
Poslovnika usuglase do sljedeće sjednice.
Radionica za izradu smjernica o daljnjem radu Savjeta održana je 19. travnja 2007. u
Hotelu Terme Jezerčica u Donjoj Stubici, gdje je zaključeno da je prioritet rada provedba
Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog
društva, a dogovoreno je i da će se sjednice Savjeta održavati svake prve srijede u mjesecu u
popodnevnim satima, što je tijekom godine uglavnom i poštivano. Na temelju radionice,
izrađen je Akcijski plan Savjeta u 2007. godini.
Na 3. sjednici Savjeta, 16. svibnja 2007., usvojen je Poslovnik o radu Savjeta te su osnovane
tri radne skupine koje će se sastajati prema potrebi, pripremati podloge za sjednice Savjeta te o
svom radu obavještavati ostale članove Savjeta i Ured za udruge, kao pružatelja tehničke i
administrativne pomoći. Poslovnikom se omogućuje i osnivanje ad hoc radnih skupina.
Na 4. sjednici Savjeta, 6. lipnja 2007., Savjet je raspravio Izvješće o dodijeljenim financijskim
potporama organizacijama civilnoga društva iz državnog proračuna i dijela prihoda od igara
na sreću u 2006. koje su iznosile više od 321 milijun kuna. Izvješće je ocijenjeno kao pozitivan
pomak prema transparentnosti izvještavanja. Istodobno, Savjet je izrazio svoje nezadovoljstvo
raspodjelom sredstava organizacijama civilnog društva u 2006., što je posljedica nepostojanja
jasnih kriterija za dodjelu financijskih potpora. Prihvaćene su preporuke za poboljšanje
izvještavanja koje je predložio Ured za udruge, a predložene su i dodatne preporuke kojima je
Izvješće nadopunjeno te usvojeno na sjednici Vlade 28. lipnja 2007.
Preporuke koje se odnose na poboljšanje obrazaca za izvještavanje, izradu jedinstvenog
kalendara natječaja te proširenje izvještavanja u 2008. na jedinice područne i lokalne
samouprave proveo je Ured za udruge, uz daljnje konzultacije sa Savjetom na 6., 7. i 8. sjednici
Savjeta. Tijekom kolovoza i rujna 2007. tijela državne uprave/institucije (davatelji financijskih
potpora za projekte i programe organizacija civilnog društva) dostavila su prioritete za
financiranje za 2008. i kalendare raspisivanja natječaja o kojima se raspravljalo u više navrata.
Detaljno izvješće za 2004., 2005. i 2006., s mogućnošću pretraživanja, kao i Indikativni
godišnji kalendar raspisivanja natječaja postavljeni su na internetskoj stranici Ureda za udruge,
dok je upitnik za tijela državne uprave o financiranju udruga u 2007. godini poboljšan.
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U sklopu sjednice Savjeta predstavnica SDURF-a, Suzana Kovačević predstavila je program
IPA i mogućnosti suradnje s organizacijama civilnog društva te je uočena potreba za
održavanjem radionice za izradu sektorske analize za programiranje 1. komponente programa
IPA.
Na 5. sjednici Savjeta, 2. srpnja 2007., raspravljalo se o pripremi provedbe više mjera
Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga
društva. Dogovoreno je da će Ured za socijalno partnerstvo i Ured za udruge započeti s
izradom prijedloga kriterija i procedure izbora članova Gospodarsko-socijalnog foruma koji bi
uz sindikate i poslodavce uključivao i predstavnike ostalih organizacija civilnog društva (mjera
4.3) te prijedlog uputiti u raspravu na Savjetu.
Savjet je zaključio da je potrebno intenzivirati izradu kriterija za dobivanje statusa organizacija
od općeg dobra (mjera 6.3), a u raspravi su prenesena iskustva stečena na studijskom posjetu
Berlinu od 17. do 23. lipnja 2007. u kojem je sudjelovalo više članova Savjeta.
Savjet je ukazao na problem neriješenog statusa i sustavnog financiranja tajnih skloništa za
žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te pozvao nadležna tijela da u okviru raspoloživih
sredstava razmotre mogućnost davanja financijske potpore putem javnog natječaja.
Savjet je dao potporu, sukladno preuzetim mjerama predviđenim Nacionalnim programom
djelovanja za mlade, rješavanju statusa i sustavnog financiranja krovne organizacije mladih,
Mreže mladih Hrvatske, kako bi bio omogućen daljnji nastavak uključivanja u rad Europskog
foruma mladih.
Prva radionica za izradu sektorske analize za programiranje programa IPA (I.
komponenta) održana je neposredno prije 6. sjednice Savjeta 19. rujna 2007., a vodio ju je
Nenad Vakanjac, vanjski suradnik u Uredu za udruge za izradu sektorske analize.
Na 6. sjednici Savjeta 19. rujna 2007. Luka Mađerić, predstojnik Ureda za ljudska prava s
djelatnicama, predstavio je prijedlog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih
prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. godine. Rasprava se vodila i o objedinjenom
Izvješću o napretku provedbe Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog
okruženja za razvoj civilnog društva, koji je predočen članovima Savjeta na osnovu pristiglih
izvješća nositelja mjera čija je provedba započela u razdoblju od siječnja do lipnja 2007.
O mjeri 6.4., vezanoj uz daljnju proceduru usvajanja Programa suradnje Vlade Republike
Hrvatske i nevladinog, neprofitnog sektora, o kojoj se raspravljalo na 5. sjednici Savjeta,
dogovoreno je da će se, uz prilagođeni (revidirani) tekst sadašnjim prilikama s ažuriranim
pomacima na nacionalnoj (Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnoga društva i Operativni plan provedbe i sl.) i lokalnoj razini (potpisane Povelje suradnje
između županija, gradova ili općina i organizacija civilnog društva na tom području i sl.),
proslijediti u daljnju proceduru usvajanja u Hrvatskom saboru.
Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e. poslala je zamolbu Savjetu da se razmotri mogućnost
provjere procedura, evaluacija i konačne odluke o dodjeli bespovratnih sredstava vezanih uz
projekt Socijalno gospodarskog oporavka (zajam Svjetske banke), Ministarstva mora, turizma,
prometa i razvitka, a primjedba se odnosila ne nedovoljnu transparentnost. Ured za udruge
proslijedio je dopis Udruge, kao i zaprimljeni odgovor spomenutog Ministarstva udruzi B.a.B.e.
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Druga radionica za izradu sektorske analize za programiranje programa IPA (I.
komponenta) održana je neposredno prije 7. sjednice Savjeta, 10. listopada 2007., uz vodstvo
Nenada Vakanjca. Na sjednici nije postojao kvorum, a prisutni su izvješteni o Godišnjem
skupu najvećih svjetskih donatora u Cavtatu 28. i 29. rujna 2007., kao i o splitskoj konferenciji
Dijalog civilnog društva Hrvatske i Europske unije: Stanje i perspektive 4. listopada 2007., u
organizaciji Ureda za udruge i Nacionalne zaklade (detaljnije u Aktivnostima članova Savjeta
izvan sjednica).
Na 8. sjednici Savjeta, 12. studenog 2007., raspravljalo se o prijedlogu ciljeva i sadržaja
Kodeksa dobre prakse o savjetovanju države i organizacija civilnog društva (mjera 4.1), a
nakon sjednice održana je javna rasprava na tu temu.
Na sjednici je prihvaćen prijedlog plana proračuna Savjeta za razvoj civilnog društva na
pozicijama Ureda za udruge za 2008. od 135.000,00 kn.
Ženska grupa Korak, Karlovac, poslala je zahtjev za izmjenu Zakona o udrugama, na temelju
koje bi se donio Pravilnik o zadovoljenju kriterija za otvaranje i vođenje skloništa za žene i
njihovu djecu žrtve nasilničkog ponašanja u obitelji. Nije riješeno sustavno financiranje takvih
skloništa, nego je Vlada dodjeljivala interventna sredstva, kad više nije bilo drugih načina
financiranja. Članovi Savjeta su složni da se Zakon o udrugama ne treba mijenjati u ovom
momentu. Predloženo je da Ured uputi dopise Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i Uredu
za zakonodavstvo, kako bi se iznašlo najpovoljnije rješenje za sustavno financiranje skloništa
za žrtve nasilja koje vode udruge.
Na 9. sjednici Savjeta 12. prosinca 2007. gošća dr. sc. Sandra Švaljek, ravnateljica
Ekonomskog instituta Zagreb, predstavila je studiju 'Pristupanje Europskoj uniji: očekivani
ekonomski učinci'. Članovi Savjeta predložili su da se rezultati studije (uključujući i detaljnije
parcijalne studije) predstave širem krugu organizacija civilnog društva te da se informacije
učine razumljivijima i pristupačnijima javnosti. Naglašeno je da bi predstavnici civilnog
društva trebali sudjelovati u svim pregovaračkim timovima s EU te da je u tu svrhu potrebno
poslati dopis Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.
S obzirom da je Republika Hrvatska odnedavno nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a,
predložena je suradnja Savjeta za razvoj civilnog društva i Ministarstva vanjskih poslova i
europskih integracija, putem djelatnosti radne skupine za međunarodne odnose i proces
pridruživanja EU.
Koordinacija udruga za djecu poslala je svoje komentare na Zakon o obrazovanju odraslih u
kojem nije navedeno da udruge mogu biti davatelji usluga obrazovanja. S obzirom da postoji
niz nejasnoća oko tumačenja Zakona, od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Savjet će
zatražiti tumačenje o tome koji pravni subjekti mogu provoditi obrazovanje odraslih. Paralelno
se može zatražiti tumačenje neovisnog stručnjaka vezano uz upravno pravo. Radna skupina za
zakonodavstvo posvetit će ovom pitanju više pažnje početkom 2008.
Predloženo je da se na sljedeću sjednicu Savjeta pozovu predstavnici Zaklade, kako bi se
raspravile strateške smjernice rada Zaklade u sljedećem razdoblju, kao i uvjeti prijava na
natječaje.
Na 9. sjednici Savjeta, većinom glasova prihvaćen je prijedlog da se raspoloživi iznos s
aktivnosti Savjeta za razvoj civilnog društva, na poziciji Tekuće donacije u novcu, od
15.000,00 kn, ravnomjerno podijeli na 13 udruga iz kojih dolaze članovi Savjeta, u svrhu
pokrivanja troškova udruge koji nastaju zbog aktivnosti članova Savjeta.
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2.2. Djelovanje Radne skupine za međunarodnu suradnju i pridruživanje EU
Glavni zadaci Radne skupine proizlaze iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja
za razvoj civilnog društva te Operativnog plana provedbe spomenute strategije a to su:
§ suradnja i moguće partnerstvo između Vlade i organizacija civilnoga društva u
formuliranju i provedbi vanjske politike
§ poticanje aktivnije uloge organizacija civilnoga društva u procesu pridruživanja
Hrvatske EU
§ poticanje aktivnijeg doprinosa civilnoga društva jačanju regionalne suradnje.
Tijekom 2007. godine Radna skupina uspostavila je suradnju s ključnim tijelima državne
uprave u procesu pridruživanja EU (SDURF i MVPEI).
1. Konzultacije sa Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju i koordinaciju
fondova Europske unije (SDURF)
Početkom travnja 2007. Radna grupa uputila je dopis državnoj tajnici Martini Dalić radi
uspostave suradnje između Savjeta i SDURF-a, kao nacionalnog koordinatora za pretpristupni
program IPA. Na sastanku 19. travnja 2007., objašnjena je uloga Radne skupine te je naglašena
važnost uspostave redovitog obavještavanja i uključivanja predstavnika Savjeta i relevantnih
organizacija civilnog društva u planiranje i programiranje pretpristupnih fondova, posebice
programa IPA. Davor Čilić, zamjenik državnog tajnika je u ime SDURF-a objasnio novi
program IPA te je iskazao interes za kontinuiranu suradnju sa Savjetom.
Temeljem zaključka sa sastanka, predstavnica SDURF-a Suzana Kovačević predstavila je
program IPA i mogućnosti suradnje s organizacijama civilnog društva na sjednici Savjeta 6.
lipnja 2007. Važan je rezultat uspostavljene suradnje imenovanje Predsjednika Savjeta Tonija
Vidana i člana Savjeta Ninoslava Šćukaneca u Sektorski nadzorni odbor za Operativni program
za razvoj ljudskih potencijala (program IPA, komponenta IV) gdje predstavljaju organizacije
civilnog društva. Toni Vidan je član IPA Sektorskog nadzornog odbora, Operativni program za
promet (IIIa komponenta) u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka.
2. Konzultacije s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija
Članice Radne skupine Nikolina Svalina i Ines Loknar Mijatović, uz Igora Vidačaka i Maricu
Grofelnik iz Ureda za udruge sastali su se 23. listopada 2007. s Perom Bilušićem i suradnicama
u Odjelu za informiranje o Europskoj uniji MVPEI-a, radi dogovora o organiziranju stručnog
savjetovanja vezanog uz rezultate studije o koristima i troškovima ulaska Republike Hrvatske
u Europsku uniju. Svrha savjetovanja bila bi poboljšanje informiranosti organizacija civilnoga
društva o glavnim nalazima studije, koju je izradio Ekonomski institut te općenito o
implikacijama pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Konačni dogovor je da će se savjetovanje organizirati u Zagrebu početkom 2008. godine. U
međuvremenu je na 9. sjednici Savjeta 12. prosinca 2007., Sandra Švaljek, ravnateljica
Ekonomskog instituta, prezentirala rezultate studije o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji
'Pristupanje Europskoj uniji: očekivani ekonomski učinci', na kojoj je radilo šezdesetak
stručnjaka.
2.3. Djelovanje Radne skupine za zakonodavstvo
Radna skupina za zakonodavstvo osnovana je s ciljem potpore Savjetu u realizaciji dijela
Operativnog plana koji se odnosi na unaprjeđenje zakonodavne regulative djelovanja OCD-a. U
tom smislu, Radna skupina ima sljedeće glavne zadatke:
§ sudjelovanje u predlaganju i analizi postojećih zakonskih okvira, iskustava drugih
zemalja i novih pozitivnih praksi;
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§
§
§

suradnja s nadležnim tijelima te sudjelovanje/potpora u procesu izrade nacrta zakona
i druge regulative;
sudjelovanje u pripremi i provedbi javnih rasprava na te teme;
sudjelovanje u dodatnim edukacijama vezanim za zakonodavne teme.

Od konstituiranja u svibnju 2007., Radna skupina za zakonodavstvo sastajala se više puta,
komunicirala elektronskom poštom, sudjelovala u studijskom putovanju u Berlin te u više
javnih rasprava.
Studijsko putovanje u Berlin trajalo je od 17. do 23. lipnja pod nazivom „Organizacije koje
djeluju za opće/javno dobro“, u organizaciji predstavništva World Learninga u Hrvatskoj uz
financijsku potporu Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID, Croatia). Na
studijsko putovanje uputila se raspoložena grupa od pet predstavnika civilnog sektora i četiri
djelatnice iz državne uprave, uz predstavnika AED-a, uglavnom članova Savjeta za razvoj
civilnoga društva ili na neki način vezanih uz Savjet, kako bi na primjeru organizacija koje
djeluju za opće (javno) dobro u Njemačkoj, pripomogla rješavanju tog pitanja u Hrvatskoj.
Nadalje, glavno područje djelovanja bilo je sudjelovanje u proširenoj radnoj skupini za izradu
statusa organizacija od općeg dobra od studenog 2007. koja će svoj konačni prijedlog
predstaviti Savjetu krajem veljače 2008. Članovi radne skupine sudjelovali su u izradi prvog
prijedloga Kodeksa dobre prakse za savjetovanje države i civilnog društva u postupku
donošenja zakona i drugih općih propisa i pratećoj javnoj raspravi koja je započela javnim
događajem 12. studenog 2007. te se nastavila javnim konzultacijama putem interneta. Radna
skupina pripremila je i negativno mišljenje vezano uz prijedlog Zakona o besplatnoj pravnoj
pomoći kojeg je Savjet usvojio i proslijedio Vladi RH u prosincu 2007. Radna skupina započela
je razmatrati status udruga u sklopu Zakona o obrazovanju odraslih, no uslijed izostanka
mišljenja nadležnog ministarstva, konačno mišljenje i prijedlog detaljnije regulacije statusa
udruga kao pružatelja obrazovanja odraslih nije izrađeno.
Radna skupna za zakonodavstvo pripremila je prijedlog prioritetnih zadataka u 2008. koji
uključuju:
§ sudjelovanje u izradi konačnog prijedloga Kodeksa dobre prakse za savjetovanje države
i civilnog društva u postupku donošenja zakona i drugih općih propisa;
§ sudjelovanje u izradi konačnog prijedloga regulacije statusa organizacija koje djeluju za
opće dobro;
§ izrada prijedloga kriterija za dodjele prostora organizacijama civilnog društva na
lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini vlasti;
§ sudjelovanje u analizi porezne politika prema organizacijama civilnog društva;
§ jasnije definiranje statusa udruga u odnosu na Zakon o obrazovanju odraslih
2.4. Aktivnosti Radne skupine za praćenje financiranja udruga
Radna skupina za praćenje financiranja udruga održala je sastanak u svibnju 2007. na kojem se
raspravljalo o potrebi stvaranja mehanizma za sustavno prikupljanje i analizu podataka o
opsegu i procedurama financiranja organizacija civilnog društva iz svih javnih i privatnih
izvora u Republici Hrvatskoj, uključujući i predpristupne fondove, inozemne razvojne
programe i programe korporativne filantropije. Zaključeno je da je u tu svrhu potrebno povećati
stručne kapacitete Ureda za udruge te razviti suradnju s međunarodnim partnerima.
Radna skupina se tijekom 2007. više nije sastajala, a Izvješće o dodijeljenim financijskim
potporama organizacijama civilnog društva iz državnog proračuna i dijela prihoda od igra na
sreću u 2006. godini raspravljeno je i usvojeno na redovnoj sjednici savjeta 6. lipnja 2007.
Tijekom 2008. godine prioritet je proširiti sustav praćenja financiranja udruga iz državnog
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proračuna na što je moguće veći broj jedinica područne i lokalne samouprave te pokrenuti
edukaciju državnih i lokalnih službenika o Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za
ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga, usvojenog u Hrvatskom
saboru u veljače 2007. U svrhu što kvalitetnije analize i iznalaženja prostora za poboljšanja,
djelovanje radne skupine u narednoj godini se treba intenzivirati.

2.4. Javno djelovanje Savjeta
Kako je težište rada Savjeta stavljeno na provedbu Operativnog plana Nacionalne strategije
stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, Savjet je u suradnji s Uredom za
udruge i drugim partnerima organizirao ili aktivno sudjelovao u više relevantnih javnih
događanja, s ciljem poticanja što širih konzultacija o provedbi Strategije s organizacijama
civilnog društva i drugim dionicima.
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Savjet za razvoj civilnog društva u suradnji s
USAID-om (United States Agency for International Development), ECNL-om (European
Centre for Not-for-Profit Law) i AED-om (Academy for Educational Development) organizirali
su 16. svibnja 2007 u Zagrebu konferenciju Novi modeli savjetovanja Vlade i organizacija
civilnog društva. Komparativna analiza dobrih europskih praksi savjetovanja te početni pregled
hrvatskih praksi potaknuli su raspravu o mogućim budućim rješenjima i izazovima za RH, s
naglaskom na neophodnost formalizacije procesa savjetovanja između Vlade i organizacija
civilnog društva, te potrebu uključivanja predstavnika poslovnog sektora.
Savjet za razvoj civilnog društva bio je jedan od suorganizatora završne konferencije AED-a
Civilno društvo – radovi u tijeku, održane u Zagrebu od 13. do 15. lipnja 2007., na kojoj se
kroz niz okruglih stolova i radionica, na kojima su kao izlagatelji sudjelovali i članovi Savjeta,
raspravljalo o više relevantnih tema za provedbu Strategije (npr. funkcioniranje
institucionalnog okvira za potporu razvoju civilnog društva, pravni mehanizmi savjetovanja
Vlade i civilnog društva, uloga organizacija civilnog društva u provedbi Nacionalnog programa
suzbijanja korupcije, suradnja civilnog društva i poslovnog sektora na programima društvenog
razvoja itd.)
Stručno savjetovanje na temu Status organizacija koje djeluju za opće dobro u Republici
Hrvatskoj održano je 17. srpnja 2007. u Zagrebu, u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH i
Europskog centra za neprofitno pravo iz Budimpešte. Na savjetovanju su predstavljena dobra
europska iskustva po pitanju modela reguliranja organizacija od općeg dobra te pregled
domaćeg pravnog okvira, prilike i izazovi za izmjenu postojeće domaće regulative. Zaključeno
da je postojeći okvir reguliranja i uopće definiranja djelatnosti od općeg dobra nedosljedan i
nedovoljno sustavan, te je najavljeno osnivanje stručne skupine koja će ustanoviti kriterije za
utvrđivanje statusa organizacija koje djeluju za opće dobro. Radna skupina, unutar koje djeluju
i članovi radne skupine Savjeta za zakonodavstvo započela je s radom u studenom 2007. kako
bi pripremila prijedlog regulative za javnu raspravu u prvom kvartalu 2008. godine.
Predsjednik Savjeta sudjelovao je na Godišnjem skupu najvećih svjetskih donatora u Cavtatu,
28. i 29. rujna 2007. gdje je naglašeno da je Hrvatska po zakonodavnom i institucionalnom
okviru za razvoj civilnog društva znatno uznapredovala u odnosu na zemlje regije i može služiti
kao model i uzor. Suradnja donatora bila je glavna okosnica konferencije, a Ured za udruge je
nositelj koordinacije donatora.
U Splitu 4. listopada 2007. članovi Savjeta sudjelovali su u konferenciji Dijalog civilnog
društva Hrvatske i Europske unije: Stanje i perspektive u organizaciji Ureda za udruge i
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Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, gdje su održane dvije radionice: (1) inicijativa
za otvaranje ureda hrvatskih udruga u Brusselsu i (2) uspostava Gospodarskog i socijalnog
foruma.
Nikolina Svalina sudjelovala je na konferenciji u organizaciji Europske službe za građansku
akciju (ECAS), održane u Brusselsu, 10. listopada 2007. pod nazivom: Novi financijski
instrumenti vanjske pomoći – nove mogućnosti za civilno društvo u susjedstvu Europske
unije.
Savjet je zajedno s Uredom za udruge organizirao javnu raspravu Kodeks dobre prakse za
savjetovanje države i civilnog društva u postupku donošenja zakona i drugih općih propisa
koja je održana u Zagrebu 12. studenog 2007., a poslužila je kao uvod u dvomjesečne
konzultacije o prvom prijedlogu Kodeksa putem internetske stranice Ureda za udruge1.
2.5. Sudjelovanje članova Savjeta u radu drugih relevantnih tijela
Uključivanje predstavnika Savjeta u rad drugih savjetodavnih i radnih tijela Vlade, zaduženih
za izradu ili praćenje javnih politika, pokazatelj je relevantnosti i korisnosti Savjeta za razvoj
civilnog društva kao referentnog tijela za ukupnu suradnju i savjetovanje između institucija
vlasti i organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.
§

Hrvatski zavod za zapošljavanje zatražio je imenovanje predstavnika Savjeta u
Upravljački odbor PHARE 2005, u projekt Aktivne mjere za zapošljavanje skupina
kojima prijeti socijalna isključenost, a Savjet je imenovao Zorislava Bobuša.

§

Na traženje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, za predstavnika Savjeta za razvoj
civilnoga društva u Povjerenstvo za provedbu Zajedničkog memoranduma o socijalnom
uključivanju Republike Hrvatske (JIM) imenovan je Ivan Pandža.

§

Zamjenica Predsjednika Savjeta Lidija Pavić-Rogošić članica je EU-RH Zajedničkog
savjetodavnog odbora, koji predstavlja zajedničko tijelo između Europskog
gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i Republike Hrvatske, dok Predsjednik
Savjeta Toni Vidan od listopada 2007. ima status stalnog promatrača2.

§

U studenom 2007. u Sektorski nadzorni odbor za Operativni program za razvoj ljudskih
potencijala (IV komponenta IPA-e) u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva
imenovani su Toni Vidan i Ninoslav Šćukanec, kao predstavnici civilnog društva.

§

Toni Vidan je član IPA Sektorskog nadzornog odbora za Operativni program za promet
(III komponenta) u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka.

1

Podloga za javnu raspravu uključuje sljedeće dvije analize: Suradnja države i civilnoga društva u postupku
donošenja zakona i drugih općih propisa – Pregled dobre europske prakse (dr. Dragan Golubović) i
Sudjelovanje organizacija civilnoga društva u zakonodavnom procesu u Republici Hrvatskoj – Analiza stanja,
problemi i preporuke (Ariana Vela, GONG).
2 Na drugom sastanku Odbora 5. listopada 2007. u Zagrebu raspravljalo se o razvoju industrije i srednjeg i malog
poduzetništva, zaštiti okoliša i održivom razvoju. Hrvatska je spomenuta kao prva zemlja koja je uključila
predstavnike civilnog društva u pregovore s Europskom unijom, no predstavnici Savjeta nisu zadovoljni razinom
uključenosti, kao ni s postojećim kapacitetima za sudjelovanje u pregovorima unutar pojedinih podsektora civilnog
društva.
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3. Postignuća i izazovi Savjeta u 2007.
Protekla godina bila je od velikog značaja za vjerodostojnost i djelotvornost Savjeta za razvoj
civilnog društva kao ključnog savjetodavnog tijela na nacionalnoj razini, zaduženog za praćenje
i poticanje suradnje između institucija vlasti i organizacija civilnog društva.
Saziv Savjeta iz redova organizacija civilnog društva izabran je demokratskom, transparentnom
procedurom koja je omogućila organizacijama civilnoga društva da nominiraju i glasuju za
svoje predstavnike u Savjetu, na temelju definiranih kriterija. To predstavlja važan korak prema
jačanju vjerodostojnosti i odgovornosti predstavnika civilnog društva u ovom važnom tijelu a,
ukoliko se praksa nastavi, može poslužiti i kao potencijalni standard za proceduru odabira i
imenovanja nevladinih predstavnika u svim drugim savjetodavnim tijelima institucija vlasti na
nacionalnoj i lokalnoj razini. Isto tako, zadnja Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju
Savjeta za razvoj civilnoga društva iz 2007., omogućuje članovima Savjeta iz redova civilnog
društva da među sobom, demokratskom procedurom odaberu predsjednika Savjeta, čime je
dodatno osnažen utjecaj organizacija civilnog društva u ovom tijelu, a time i ukupnom
savjetodavnom procesu s Vladom RH.
Prvo postignuće Savjeta - koje je istodobno i glavna pretpostavka za njegov uspješni rad uspostava je ozračja suradnje između predstavnika Vlade i civilnog društva. Naime,
odnosi Vlade RH i organizacija civilnoga društva prošli su kroz krizno razdoblje tijekom 2006.
godine, prilikom javne rasprave o prvoj verziji Strategije razvoja civilnog društva te posebice
početkom 2007., uslijed nezakonitih sigurnosnih provjera izabranih članova i članica Savjeta iz
organizacija civilnog društva od strane tadašnje predstojnice Ureda za udruge. Prevladavanju
nepovjerenja uvelike je pridonijela spremnost predstavnika civilnog društva da se prvenstveno
usmjere na ostvarenje ciljeva Savjeta u suradnji s predstavnicima Vlade, a ne na daljnje
razjašnjavanje odgovornosti i dosega zlouporaba položaja od strane prethodne predstojnice
Ureda za udruge koju je Vlada u međuvremenu smijenila.
Visoki intenzitet djelovanja Savjeta u 2007. očituje se u podatku o čak devet održanih
sjednica u razdoblju od 11 mjeseci, cjelodnevnoj radionici akcijskog planiranja, djelovanju tri
radne skupine (od kojih su dvije bilo vrlo aktivne), brojnim sastancima s tijelima državne
uprave, organizaciji više javnih rasprava te sudjelovanjem na nizu javnih događanja relevantnih
za civilno društvo.
Za učinkovitost Savjeta od presudne je važnosti bila izvrsna suradnja s Uredom za udruge
Vlade RH koji je kontinuirano pružao pravovremenu logističku potporu članovima Savjeta, te
je usko surađivao sa Savjetom na provedbi svih mjera iz zajedničke nadležnosti, određenih
Operativnim planom Nacionalne strategije za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog
društva.
Kao glavne rezultate djelovanja Savjeta u 2007. možemo izdvojiti značajne pomake u
pripremi regulative za savjetovanje između institucija vlasti i organizacija civilnog
društva te za status organizacija koje djeluju za opće dobro, i to uz široke, višekratne
konzultacije s ključnim dionicima. Savjet je također sudjelovao u unapređenju sustava
izvještavanja tijela državne uprave o financiranu organizacija civilnoga društva, ključnog
za transparentnost i djelotvornost financijskih potpora iz državnog proračuna.
Postignuća Savjeta su najkonkretnija u odnosu na uključivanje organizacija civilnoga
društva u proces pridruživanja EU, - Savjet je sudjelovao u izradi sektorske analize i
određivanju prioriteta za financiranje OCD u sklopu 1. komponente IPA; pridonio je
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definiranju zasebnog područja djelovanja, usmjerenog na civilni dijalog i razvoj civilnog
društva, u sklopu prve komponente programa IPA u razdoblju 2008.-2010., a proaktivnim
konzultacijama s tijelima državne uprave pridonio je uključivanju članova Savjeta u dva
podsektorska nadzorna odbora za praćenje provedbe programa IPA.
O aktivnostima Savjeta redovno se izvještavalo putem zasebnog dijela internetske stranice
Ureda za udruge, gdje je moguće i izravno kontaktirati pojedine članove Savjeta, dok je potreba
za poboljšanjem komunikacije s udrugama koje djeluju u pojedinim područjima prepoznata kao
jedan od prioriteta tehničke pomoći, dostupne Savjetu putem programa Phare 2005 u prvoj
polovici 2008.
Interna evaluacija rada Savjeta u 2007., putem upitnika koji je ispunilo 15 od 23 članova
Savjeta (4 predstavnika vladinih institucija i 11 predstavnika civilnog društva) pokazuje da je
Savjet radio vrlo dobro, pri čemu se ističe zadovoljstvo tehničkom i stručnom potporom radu
Savjeta od strane Ureda za udruge i vanjskih suradnika te relevantnošću i aktualnošću tema
kojima se Savjet bavi. Područja poboljšanja uključuju usklađivanje opsega rada s
raspoloživošću članova Savjeta, povećanje učinkovitosti radnih skupina i pojedinačnih članova,
daljnje unapređenje komunikacije među članovima, a time i kvalitete rasprava na sjednicama te
iznalaženje rješenja za primjereniju novčanu naknadu za dodatni rad u Savjetu koji premašuje
prisustvovanje sjednicama.

Ocjena rada
Savjeta za razvoj civilnog društva u 2007. (n=15)
Primjerenost novčanih naknada za rad u Savjetu

3,1

Kvaliteta rada u radnim skupinama
Kvaliteta Vašeg osobnog doprinosa radu Savjeta
Kvaliteta komunikacije između vladinih i nevladinih predstavnika u Savjetu
Kvaliteta rasprava na sjednicama
Primjerenost očekivanog angažmana u Savjetu
Zainteresiranost članova Savjeta za aktivni doprinos Savjetu
Suradnička atmosfera među članovima Savjeta općenito
Kvaliteta provedbe zaključaka sa sjednica
Primjerenost trajanja sjednica Savjeta
Prosječna ocjena rada Savjeta
Stručna potpora za rad Savjeta od strane angažiranih konzultanata
Kvaliteta vođenja sjednica od strane Predsjednika
Pravovremenost dostave radnih materijala i dnevnog reda uoči sjednice

3,5
3,5
3,6
3,6
3,6
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,0
4,1
4,1

Kvaliteta zapisnika sa sjednica Savjeta

4,3
4,3
4,4
4,4
4,4
4,5

Relevantnost osnovanih radnih skupina
Kvaliteta radnih materijala za rasprave na sjednicama
Pravovremenost dostave zapisnika sa sjednica članovima Savjeta
Relevantnost i aktualnost tema na dnevnom redu sjednica Savjeta
Pravovremenost najave sljedeće sjednice Savjeta
Kvaliteta informacija koje pruža Predstojnik UZUVRH članovima Savjeta

4,7
4,7

Učinkovitost logističke potpore Savjetu od strane Ureda za udruge

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
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Glavni je izazov u 2007. bila vremenska raspoloživost članova Savjeta koji svima predstavlja
dodatnu obvezu te se u tu svrhu u 2008. trebaju iznaći sustavna rješenja. Potrebno je
Poslovnikom regulirati status zamjenika imenovanih predstavnika nadležnih tijela državne
uprave kako bi se omogućilo njihovo sudjelovanje u odlučivanju. Isto tako, treba istražiti
mogućnosti preciznijeg definiranja odgovornosti i opsega rada u Savjetu u sklopu opisa poslova
i obveza predstavnika tijela državne uprave. Nadalje, potrebno je razmotriti mogućnosti
financijske naknade članovima Savjeta iz redova civilnog društva koji su aktivni u radnim
skupinama, a posebice onima s dodatnim odgovornostima vođenja ili koordinacije aktivnosti
Savjeta. Također je potrebno osigurati naknadu putnih troškova članovima Savjeta koji dolaze
iz drugih gradova za dodatne aktivnosti u sklopu radnih skupina ili drugih dodatnih aktivnosti
Savjeta.
Veliki je izazov bio još uvijek ograničeni opseg i sustavnost konzultacija članova Savjeta s
organizacijama civilnoga društva te općenito, prepoznatljivost uloge i djelovanja Savjeta u
medijima i široj javnosti, što je važno za osiguranje šire društvene potpore provedbi
Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. U tu svrhu,
tijekom prvog kvartala 2008., Savjet će izraditi detaljan komunikacijski plan usmjeren na
konzultacije s organizacijama civilnoga društva, kao i na kvalitetnije odnose s javnošću, za što
će biti potrebna dodatna stručna i tehnička potpora Ureda za udruge.
U 2008. Savjet će nastavit s dobrom praksom akcijskog planiranja svojeg djelovanja, s fokusom
na prioritete u provedbi Operativnog plana, a to su (1) unapređenje sustava transparentnog
financiranja organizacija civilnoga društva iz državnog i lokalnih proračuna, (2)
osiguranje institucionalnih mehanizma za sudjelovanje organizacija civilnoga društva u
procesu donošenja i praćenja provedbe javnih politika te (3) aktivno uključivanje
organizacija civilnoga društva u proces pridruživanja Europskoj iniji.

Zagreb, 13. veljače 2008.
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Prilog 1
KRITERIJI I POSTUPAK KANDIDIRANJA I IZBORA ČLANOVA SAVJETA ZA
RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA IZ REDOVA UDRUGA
Kriteriji koje trebaju zadovoljavati kandidati za člana Savjeta – predstavnici udruga:
1. minimalno 3 godine iskustva u radu za navedeno područje koje će kandidat predstavljati
2. nisu vodeći dužnosnici političkih stranaka
Područja djelovanja nevladinih, neprofitnih pravnih osoba iz kojih se biraju članovi
Savjeta:
1. zaštita i promicanje ljudskih prava
2. skrb o osobama s invaliditetom
3. zaštita zdravlja i unaprjeđenja kvalitete življenja
4. skrb o djeci
5. zaštita okoliša i održivog razvoja
6. socijalna skrbi
7. djelovanje mladih
8. demokratizacija i razvoj društva
9. kultura
10. djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata
Postupak kandidiranja i izbora članova Savjeta:
1. Ured za udruge objavljuje na svojim web stranicama i putem odgovarajućih sredstava
javnog priopćavanja poziv za nominacije kandidata za predstavnike/ce udruga u Savjetu
s opisom načina nominacije i izbora te rokovima.
2. Svaka udruga može nominirati samo jednog kandidata/kinju. U suprotnom se
nominacije smatraju nevažećima. Udruge trebaju glasovati isključivo za područje
djelovanja za koje su registrirane. Formalne mreže i savezi imaju, kao i udruge, jedan
glas.
3. Prijave odnosno nominacije kandidata udruge šalju poštom (s napomenom 'za
nominacije') i trebaju sadržavati sljedeće:
- standardizirani obrazac za nominacije kandidata dostupan na web stranici
UZUVRH-a
- kopija zadnjeg rješenja o registraciji udruge (zadnje promjene upisa u registar),
podložna provjeri Ureda za udruge
- životopis kandidata
- pismo motivacije kandidata s opisom načina komunikacije i informiranja svog
podsektora
- potvrda o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u podsektoru
kontinuirano najmanje 3 godine, ovjerena od odgovorne osobe u udruzi.
4. Trajanje postupka nominacija kandidata za članove Savjeta bit će navedeno u Pozivu, a
trajat će minimalno 15 dana. U roku 8 dana od isteka roka za nominacije sastaje se
tročlano Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta), utvrđuje
da li prijave pristigle u roku zadovoljavaju formalne uvjete zadane Pozivom i priprema
listu važećih nominacija.
5. Ured za udruge objavljuje sve važeće nominacije na svojim web stranicama s pozivom
udrugama da daju svoj glas jednom kandidatu/kinji. Navest će se i nevažeće nominacije
i odrediti rok od 8 dana za prigovore.
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6. U roku od 15 dana od objave Poziva za glasovanje, udruge poštom šalju svoj glas za
jednog kandidata/kinju na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na
Internet stranici Ureda.
7. U roku od 8 dana od isteka roka za glasovanje sastaje se tročlano Povjerenstvo i
utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku, prebrojava glasove po područjima i
priprema listu kandidata s najvećim brojem glasova po područjima koje dostavlja Uredu
za udruge.
8. UZUVRH na svojim web stranicama objavljuje 2 liste:
- Listu kandidata s najvećim brojem glasova koji postaju članovi Savjeta.
- Listu ostalih kandidata s brojem pristiglih glasova.

Zagreb, 09. lipnja 2006. godine
Savjet Vlade RH za razvoj civilnog društva
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