VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Savjet za razvoj civilnoga društva

IZVJEŠĆE O RADU
SAVJETA ZA RAZVOJ
CIVILNOGA DRUŠTVA
U 2016. GODINI

Zagreb, ožujak 2017.

1. UVODNE NAPOMENE
Savjet za razvoj civilnoga društva osnovan je Odlukom Vlade Republike Hrvatske 2002. godine
(NN 26/02), a od srpnja 2013. do kraja 2016. djelovao je u svom petom sazivu.
U petom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva održano je ukupno 14 sjednica Savjeta, a broj
članova/ica Savjeta je povećan sukladno iskazanom interesu i potrebama predstavnika organizacija
civilnoga društva koji djeluju u području zaštite potrošača. Savjet je pratio i aktivno sudjelovao pri
donošenju zakona, drugih propisa i akata, a svakako pri donošenju normativnih akata od izravnog
interesa za rad organizacija civilnoga društva. U periodu do kraja 2016. godine Savjet je na
sjednicama višekratno raspravljao nacrte prijedloga Zakona o udrugama i Zakona o financijskom
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te podzakonskih akata koji podrobnije
uređuju pojedina područja propisana Zakonom. Raspravljeni su i sljedeći propisi, odnosno akti:
Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje od 2014. do
2016. godine, Odluka 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, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Prijedlog odluke o donošenju
nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole. Također,
raspravljalo se o Radnom materijalu za raspravu o medijskoj politici Hrvatske za razdoblje od
2015. do 2020. godine te o Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o porezu na dobit. Članovima
Savjeta redovito su predstavljani nacrti godišnjih izvješća o financiranju projekata i programa
organizacija civilnoga društva, Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog
okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine za razdoblje od 2012. do 2014. te
godišnja izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja
zakona, drugih propisa i akata, za čiju je izradu zadužen Ured za udruge. Ukupno je putem Savjeta
izabrano 115 predstavnika organizacija civilnoga društva u 47 raznih savjetodavnih / radnih tijela
Vlade Republike Hrvatske, tijela državne uprave i drugih državnih tijela, a Savjet je uspostavio
suradnju s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (EGSO) kroz sudjelovanje u izboru
hrvatskih predstavnika organizacija civilnoga društva u EGSO te sudjelovanje članova/ica EGSO
u radu Savjeta. Ukupno je na rad Savjeta u petom sazivu utrošeno 32.872,25 kuna.
Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN 140/09, 42/12 i 61/14),
članovi/ce i zamjenici/ce članova Savjeta za razvoj civilnoga društva imenuju se na tri godine, a u
Savjetu djeluje 31 član: 15 predstavnika tijela javne vlasti (ministarstava i Ureda Vlade Republike
Hrvatske te Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva), 13 predstavnika udruga i drugih
organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga
poslodavaca, te toliko zamjenika članova/ica. Prema posljednjoj Odluci Vlade Republike Hrvatske
koja je donesena u svibnju 2014. godine, u Savjetu djeluje i predstavnik udruga koje se bave
zaštitom potrošača (članica i zamjenik članice), izabran sukladno Poslovniku Savjeta za razvoj
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civilnoga društva, u kojem su detaljno propisani kriteriji i postupak kandidiranja i izbora
članova/ica i zamjenika/ica članova Savjeta iz reda udruga i ostalih organizacija civilnoga društva,
kao i predstavnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.
Stručne, administrativne, financijske i tehničke poslove u pripremanju i sazivanju sjednica Savjeta
obavlja Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge prikuplja informacije i
materijale potrebne za donošenje odluka Savjeta, te ostalu dokumentaciju nužnu za ispunjavanje
zadaća Savjeta, kao i za provođenje zaključaka i preporuka Savjeta.
Prema Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva, članovima Savjeta koji žive izvan Zagreba,
Ured za udruge izvršio je isplatu troškova prijevoza u visini troškova putovanja autobusom,
vlakom ili zrakoplovom (u ekonomskoj klasi), kao i pripadajući iznos dnevnice za sva putovanja
u vezi rada Savjeta, a po odluci Savjeta. U 2016. na rad Savjeta utrošeno je 7.334,50 kuna.
Odlukom o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva, definirano je da Savjet jednom godišnje
podnosi Vladi Republike Hrvatske Izvješće o svome radu. Izvješće o radu Savjeta za razvoj
civilnoga društva u 2016. sastoji se od pregleda svrhe, zadaće i uloge Savjeta, pregleda ključnih
aktivnosti u 2016. godini te planiranih aktivnosti u 2017.

2. SVRHA, ZADAĆE, ULOGA I SASTAV SAVJETA
2.1. Svrha i zadaće Savjeta
Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva, Savjet je savjetodavno tijelo
Vlade Republike Hrvatske koje djeluje na razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i
organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, praćenju provedbe Nacionalne strategije
stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, razvoju filantropije, socijalnog
kapitala, partnerskih odnosa i međusektorske suradnje.
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,

2

-

-

-

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. Konačno,
Savjet jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske Izvješće o svome radu.

2.2. Uloga Savjeta
Uloga Savjeta je da prati i aktivno sudjeluje pri donošenju zakona, drugih propisa i akata, a svakako
pri donošenju normativnih akata od izravnog interesa za rad organizacija civilnoga društva.
Uloga Savjeta posebno je važna u praćenju provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog
okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, kao i u provedbi pojedinih mjera
i aktivnosti kojih je Savjet nositelj ili sunositelj. Stoga je napredak u provedbi Nacionalne
strategije jedna od stalnih točaka dnevnog reda na sjednicama Savjeta.
Posredovanje u izboru predstavnika organizacija civilnoga društva u razna savjetodavna/radna
tijela na zahtjev različitih državnih tijela također je u 2016. godini bila stalna aktivnost Savjeta, a
s ciljem osiguranja transparentne i demokratske procedure odabira. Popis predstavnika
organizacija civilnoga društva koje je Savjet predložio za imenovanje u raznim savjetodavnim
tijelima Vlade Republike Hrvatske, tijelima državne uprave, uredima Vlade i drugim javnim
institucijama priložen je ovom Izvješću. Putem Savjeta, u jedanaest savjetodavnih/radnih državnih
tijela izabrano je 16 predstavnika organizacija civilnoga društva. Popis predstavnika organizacija
civilnoga društva koje je Savjet predložio za imenovanje u savjetodavna tijela u 2016. godini nalazi
se u prilogu Izvješća.
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2.3. Sastav Savjeta za razvoj civilnoga društva tijekom 2016. godine
Nakon imenovanja 13. Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2016. godine, Ured za udruge uputio
je 22. veljače 2016. godine svim državnim tijelima zastupljenima u Savjetu zahtjev za
imenovanjem novih ili potvrdom postojećih članova/ica i zamjenika/ica članova Savjeta za razvoj
civilnoga društva. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2016. imenovala
dolje navedene predstavnike državnih tijela sukladno dostavljenim prijedlozima imenovanja od
strane državnih tijela.
Nakon potvrđivanja 14. Vlade Republike Hrvatske u listopadu 2016. godine, Ured za udruge je,
sukladno izmjenama vezanim za djelokrug i naziv tijela državne uprave, 25. listopada 2016.
ponovio tijelima državne uprave zastupljenima u Savjetu zahtjev za imenovanjem novih ili
potvrdom postojećih članova/ica i zamjenika/ica članova Savjeta za razvoj civilnoga društva. Do
kraja 2016. godine, Ured za udruge nije zaprimo sva tražena imenovanja.
Budući da je mandat članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnicima udruga i
drugih organizacija civilnoga društva, isticao u 2016. godini, Ured za udruge je 5. svibnja 2016.
objavio Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga
društva i njihove zamjenike u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva. Sukladno
zaprimljenim kandidaturama te rezultatima glasovanja udruga, Ured za udruge je 15. srpnja 2016.
objavio popis kandidata za članove/ice i zamjenike/ice članova iz reda udruga koji će biti
predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga
društva. Više o postupku izbora članova/ica Savjeta iz reda udruga u šestom sazivu Savjeta nalazi
se u poglavlju 4. ovog Izvješća.
Do kraja 2016. godine Vlada Republike Hrvatske nije imenovala šesti saziv Savjeta za razvoj
civilnoga društva.
Također, nakon održane 14. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva, dio članova/ica Savjeta
(Željka Leljak Gracin, Jany Hansal, Mirela Travar, Cvijeta Senta, Igor Roginek, Katarina Pavić)
podnio je ostavke putem medija na članstvo u Savjetu. Budući da Ured za udruge nije zaprimio
zahtjeve za ostavkama pisanim putem, navedeni članovi nisu razriješeni od strane Vlade tijekom
2016. te su navedeni kao članovi Savjeta u Tablici 1.
Tablica 1.: Sastav Savjeta za razvoj civilnoga društva tijekom 2016. godine
PODRUČJE DJELOVANJA/TDU
1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja

ČLAN
Ingrid Jurela Jarak
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ZAMJENIK
Ivana Pilko Čunić

2. Ministarstvo za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku
3. Ministarstvo zdravstva
4. Ministarstvo kulture
5. Ministarstvo hrvatskih branitelja
6. Ministarstvo financija
7. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
8. Ministarstvo vanjskih i europskih
poslova
9. Ministarstvo uprave
10. Ministarstvo rada i mirovinskoga
sustava
11. Ministarstvo regionalnoga razvoja i
fondova Europske unije
12. Ured predsjednika Vlade Republike
Hrvatske
13. Ured za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina Vlade Republike
Hrvatske
14. Ured za udruge Vlade Republike
Hrvatske
15. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga
društva
1. Demokratizacija, vladavina prava te
razvoj obrazovanja
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
8. Sport
9. Tehnička kultura
10. Zaštita i promicanje ljudskih prava
11. Zaštita okoliša i održivi razvoj
12. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete
življenja
13. Zaštita potrošača

Gordana Radonić

Anica Ježić

Valerija Stamenić
Boris Jurinić
Nevenka Benić
Hajdica Filipčić
Ana-Marija Pleiades
Ana Krivak

Tomislav Đidara,
Stipe Buljan
Gorana Marić
Katarina Nesterović
Žana Počuča
Danijela Žunec Brandt

Boris Milošević
Katarina Ivanković
Knežević
Mirna Nemet

Kristina Bosnić
Marija Knežević Kajari

Tomislav Pokaz

Ana Balaband

Ines Loknar Mijatović

Aleksa Đokić

Vesna Lendić Kasalo

Stela Fišer Marković

Jelena Šišara

Pavle Schramadei

Igor Roginek

Teodor Petričević

Mirela Travar
Boris Herman

Monika Pažur
Jelena Katić

Katarina Pavić
Gorana Kukić
Melita Filipec
Jany Hansal
Mario Kasović
Jasna Malus Gorišek
Cvijeta Senta
Željka Leljak Gracin
Tajana Dajčić

Tomislav Domes
Tea Jelković
Mario Stančić
Slavica Miličić
Aleksandar Sušić
Olivera Stanić
Eugen Jakovčić
Dušica Radojčić
Veljko Šangulin

Dijana Kladar

mr. sc. Ilija Rkman
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Ivana Jelavić

1. Zaklade
2. Sindikati
3. Udruge poslodavaca

Drago Vručinić
Marija Hanževački
Nataša Novaković

Rada Mužinić
Darko Šeperić
Mirela Gudan

3. PREGLED AKTIVNOSTI SAVJETA U 2016. GODINI
3.1. Ključna postignuća Savjeta u 2016. godini
Iako je Savjet za razvoj civilnoga društva u 2016. održao samo jednu sjednicu, kontinuirao je
djelovao na provedbi svojih zadaća.
Savjet je kao tijelo koje prati provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za
razvoj civilnoga društva sudjelovao u pripremi izrade nove Nacionalne strategije za razdoblje
2017. – 2021., dajući jednoglasnu podršku participativnom modelu izrade Strategije, a članovi
Savjeta aktivni su u Radnoj skupini za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog
okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.
Savjet je kroz izbor Povjerenstva za izbor članova Savjeta iz reda udruga osigurao provođenje
izbora za članove/ice zamjenike/ice članova iz reda udruga koji će biti predloženi Vladi Republike
Hrvatske za imenovanje u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva.
Putem Savjeta, u jedanaest savjetodavnih/radnih državnih tijela izabrano je 16 predstavnika
organizacija civilnoga društva. Popis predstavnika organizacija civilnoga društva koje je Savjet
predložio za imenovanje u savjetodavna tijela u 2016. godini nalazi se u prilogu Izvješća.

3.2. Sjednice Savjeta
Savjet za razvoj civilnoga društva u 2016. godini održao je jednu sjednicu.
3.2.1 Četrnaesta sjednica Savjeta održana 22. travnja 2016.
Savjet je na 14. sjednici raspravljao o izradi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja
za razvoj civilnoga društva 2017.-2021. Napomenuto je da će Ured za udruge pristupiti izradi
evaluacije postojeće Nacionalne strategije, a proces izrade nove Strategije će sukladno dobroj
praksi izrade postojeće Strategije uključivati velik broj dionika i široku javnu raspravu. Savjet je
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jednoglasno usvojio zaključak da podržava navedeni proces izrade Nacionalne strategije stvaranja
poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017.-2021.
Članovi Savjeta raspravljali su i o Izvješću o radu Savjeta za 2015. godinu te Izvješću o provedbi
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
u 2015. godini.
Na 14. sjednici Savjeta članovima Savjeta predstavljen je Prijedlog Uredbe o kriterijima za
utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu.
Predstavnica Ministarstva financija, glavna državna rizničarka Ivana Jakir Bajo predstavila je
Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara
na sreću za 2016. godinu. Istaknula je da s obzirom na projekciju prihoda od igara na sreću u
odnosu na 2015. godinu, u 2016. godini dolazi do povećanja financijskih sredstava za udruge i
neprofitne organizacije. U 2015. godini raspoređeno je 358,8 milijuna kuna, a prema projekcijama
u 2016. godini raspoređuje se iznos od 379,3 milijuna kuna. Sredstva koja su dosad bila
raspoređena Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva preraspodijelila su se na neke druge
prioritete, prvenstveno na izdvajanje za organizacije koje se bave socijalnom i humanitarnom
djelatnošću. Uzimajući u obzir dosadašnje primjedbe ponovo se razmotrio prijedlog Uredbe i
izrađen je novi prijedlog. U verziji koja je početkom mjeseca bila upućena Vladi na usvajanje,
organizacijama koje pridonose razvoju civilnoga društva alocirano je 4,41% prihoda od igara na
sreću. To je bilo smanjenje od 14,21% koliko je Zakladi bilo alocirano 2015. godine, što je iznosilo
15,5 milijuna kuna. Prema revidiranom prijedlogu Uredbe, taj se postotak sa 4,41% povećava na
6,88%, što bi u apsolutnom iznosu bilo 24,3 milijuna kuna.
Predstavnici civilnoga društva u Savjetu izrazili su nezadovoljstvo smanjivanjem sredstava
namijenjenih razvoju civilnoga društva te su inzistirali na informaciji koje su to podloge poslužile
za određivanje novih prioriteta za financiranje i gdje su javno raspravljene.
Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, naglasila je
da je od same Uredbe daleko važniji sustav koji se gradi od 1998. godine kada je osnovan Ured za
udruge, pa nakon njega Savjet i Nacionalna zaklada. Sustav se temelji na dvije važne stvari, a to
su povjerenje i suradnja, odnosno izgradnja povjerenja i suradnje. Pomoću ove tri institucije
izgrađeno je povjerenje između države i organizacija civilnoga društva i otvoren je prostor
suradnje kakav priželjkuju mnoge zemlje u našem susjedstvu.
U raspravi je također istaknuto da je još uvijek na snazi Vladina Odluka o osnivanju Međuresornog
povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog
proračuna Republike Hrvatske. Odluka nalaže da kod pripreme prijedloga raspodjele dobiti od
igara na sreću postoji viša razina međuresorne koordinacije. To je u ovom slučaju izostalo, a Savjet
je mjesto na kojem bi se trebale dati preporuke vezane za djelovanje civilnoga društva. Početkom
godine, u dogovoru s Ministarstvom financija, Ured za udruge izradio je međusektorske analize
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za sva tijela državne uprave koji financiraju programe i projekte udruga, kako bi se utvrdilo što
sama tijela državne uprave smatraju prioritetima financiranja u sljedećoj godini. U analizama se
pokušalo utvrditi imaju li tijela koja traže određene iznose za financiranje odgovarajuće resurse za
upravljanje tim sredstvima jer to bi trebao biti jedan od indikatora za odluku koliki bi iznos tko
trebao dobiti. Ipak pri određivanju prioriteta za financiranje kroz Uredbu nije se oslanjalo na
izrađene analize.
Predsjednica Savjeta Željka Leljak Gracin pročitala je i predložila na usvajanje Savjetu prijedlog
zaključaka vezanih za Uredbu i financiranje rada udruga iz javnih izvora, kao i cjelokupni sustav
potpore civilnom društvu u Republici Hrvatskoj. Budući da nije došlo do konsenzusa članova/ica
Savjeta zaključci nisu usvojeni već je predloženo da članovi Savjeta naknadno pošalju svoje
prijedloge i primjedbe vezano uz predložene zaključke.
Napominjemo da o prijedlogu zaključaka nije naknadno raspravljano budući da je Vlada
Republike Hrvatske istovremeno s održavanjem 14. sjednice Savjeta održala telefonsku sjednicu
na kojoj je donijela Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda
od igara na sreću za 2016. godinu.
Savjet je na 14. sjednici izabrao Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga. Zadaće
Povjerenstva su provjera formalnih uvjeta pristiglih kandidatura, odgovor na eventualne žalbe te
kontrola procesa glasovanja. Za članove Povjerenstva izabrani su Boris Jurinić (Ministarstvo
kulture), Drago Vručinić (Zaklada Zamah) te Vesna Lendić Kasalo (Ured za udruge).
3.3. Sudjelovanje predstavnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) u radu
Savjeta
Europski gospodarski i socijalni odbor je savjetodavno tijelo Europske unije osnovano 1957.
godine, a daje stručne savjete glavnim institucijama Europske unije (Europskoj komisiji,
Europskom vijeću i Europskom parlamentu) iznoseći mišljenja na predložene zakonodavne akte
EU-a te dajući samoinicijativna mišljenja o pitanjima za koja smatra da ih je potrebno riješiti.
Jedna od glavnih zadaća je premostiti jaz između europskih institucija i organiziranog civilnog
društva. EGSO broji 353 člana iz 28 zemalja. Hrvatska ima devet članova/ica u Europskom
gospodarskom i socijalnom odboru, tri člana iz svake grupe (poslodavci, sindikati i ostale
organizacije civilnoga društva). Vlada Republike Hrvatske je na 238. sjednici održanoj 23. srpnja
2015. godine imenovala članove Europskog gospodarskog i socijalnog odbora iz Republike
Hrvatske za novo mandatno razdoblje od 2015. do 2020. godine.
Na prijedlog Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske imenovani su Lidija Pavić-Rogošić,
Marina Škrabalo i Toni Vidan za predstavnike udruga i u novom sazivu EGSO-a. Ured za udruge
prijedlog je dostavio slijedom rasprave na sjednici Savjeta za razvoj civilnoga društva gdje je
iskazana podrška produljenju mandata postojećim članovima iz reda organizacija civilnoga
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društva koji su izabrani 2013. godine temeljem Javnog poziva za odabir članova EGSO-a iz reda
udruga iz Republike Hrvatske.
Predstavnici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora upućeni su u aktivnosti Savjeta te
sudjeluju u radu Savjeta. Na 14. sjednici Savjeta za razvoj civilnoga društva sudjelovala je članica
EGSO-a Marina Škrabalo.
Ured za udruge, u suradnji s hrvatskim predstavnicima EGSO-a iz reda civilnoga društva i
Savjetom za razvoj civilnoga društva, izradio je Komunikacijski plan za povećanje vidljivosti rada
EGSO-a u području civilnoga društva. Temeljem ovog plana, tijekom 2016. organizirana su tri
savjetodavna sastanka organizacija civilnoga društva s predstavnicima EGSO-a iz reda civilnoga
društva na teme: Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice, Energetsko zadrugarstvo i komunalna
energetika, Globalni ciljevi održivog razvoja 2030 („Agenda 2030“), a u sklopu internetske
stranice Ureda za udruge otvorena je podstranica o Europskom gospodarskom i socijalnom odboru
koja se redovito ažurira vijestima vezanima uz rad Odbora vezanim za djelovanje civilnoga
društva. Ured za udruge, Savjet za razvoj civilnoga društva i predstavnici EGSO-a iz reda civilnoga
društva i u 2017. godini nastavit će s aktivnostima definiranim u Komunikacijskom planu.
3.4. Sudjelovanje predsjednice i članova/ica Savjeta prilikom posjeta inozemnih delegacija,
te na događanjima u organizaciji Ureda za udruge
6. srpnja 2016. godine Ured za udruge posjetila je delegacija predstavnika državnih institucija i
organizacija civilnoga društva iz Makedonije.
Udruga Makedonski centar za međunarodnu suradnju (MCMS) organizirala je ovu studijsku
posjetu u sklopu svog projekta „Ususret reformi državnog financiranja civilnoga društva“, koji je
financiran sredstvima iz fondova Europske unije, a provodi se u suradnji sa slovenskom udrugom
CNVOS.
Cilj je studijske posjete bio da se sudionike upozna s najboljim praksama za financiranje civilnoga
društva u Sloveniji i Hrvatskoj. U Hrvatskoj su u sklopu posjete održali sastanke u Uredu za udruge
te u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva. U Uredu za udruge sastali su se s
predstavnicima Ureda za udruge te sa Željkom Leljak Gracin, predsjednicom Savjeta za razvoj
civilnoga društva. Na sastanku su predstavljena hrvatska iskustva u području financiranja
programa i projekata organizacija civilnoga društva iz javnih izvora te rada Savjeta za razvoj
civilnoga društva.
3.5. Predstavnici organizacija civilnoga društva u savjetodavnim / radnim tijelima Vlade
Republike Hrvatske, tijelima državne uprave, uredima Vlade koje je predložio Savjet za
razvoj civilnoga društva
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Tijela državne uprave, uredi Vlade ili druga tijela javne vlasti po potrebi dostavljaju svoje zahtjeve
za imenovanjem predstavnika organizacija civilnoga društva u razna povjerenstva, savjetodavna i
radna tijela, a postupak kandidiranja i izbora razrađen je Poslovnikom Savjeta. Posredstvom
Savjeta u devet savjetodavnih/radnih državnih tijela izabrano je dvanaest predstavnika
organizacija civilnoga društva.
U Dodatku ovog Izvješća nalazi se popis predstavnika organizacija civilnoga društva u raznim
radnim tijelima koje je izabrao / predložio Savjet za razvoj civilnoga društva.
4. IZBOR ČLANOVA/ICA SAVJETA IZ REDA UDRUGA ZA ŠESTI SAZIV SAVJETA
Tijekom 2016. godine proveden je izbor članova/ica Savjeta iz reda udruga u šestom sazivu Savjeta
za razvoj civilnoga društva.
Sukladno Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva, usvojen na sjednici Savjeta 5. srpnja
2013., postupak kandidiranja i izbora članova/ica Savjeta i njihovih zamjenika iz reda udruga i
drugih organizacija civilnoga društva provodi se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata
Savjeta na način da:
1.) Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske na svojim internetskim stranicama i putem sredstava
javnog priopćavanja, objavljuje poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i njihove
zamjenike u Savjetu, s opisom načina kandidiranja i izbora te rokovima.
2.) Udruge i druge organizacije civilnoga društva predlažu kandidate isključivo za područje u
kojem djeluju. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po
jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. U suprotnom se kandidatura smatra
nevažećom.
3.) Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge šalju poštom Uredu za
udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:
– popunjeni standardizirani obrazac za isticanje kandidata dostupan na internetskoj stranici Ureda
za udruge Vlade Republike Hrvatske,
– kopiju zadnjeg rješenja o registraciji udruge odnosno druge organizacije civilnoga društva
(zadnje promjene upisa u odgovarajući registar) ili izvadak iz registra ne stariji od 30 dana,
– životopis kandidata na standardiziranom obrascu,
– pismo motivacije kandidata s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju
da bude izabran za člana Savjeta odnosno zamjenika člana,
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– potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području
djelovanja udruge ili druge organizacije civilnoga društva kontinuirano najmanje tri godine,
ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnoga društva.
4.) Trajanje postupka isticanja kandidata za članove Savjeta i zamjenike bit će navedeno u pozivu,
a ne može biti kraće od 15 dana. U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo
za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledava prijave pristigle u roku i
utvrđuje zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom te priprema listu važećih kandidatura.
5.) Ured za udruge na svojim internetskim stranicama objavljuje sve važeće kandidature s pozivom
udrugama da daju svoj glas jednom kandidatu i njegovom zamjeniku istaknutom u području
njihova djelovanja. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te određuje rok od 8 dana za
prigovore.
6.) U roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje, udruge poštom šalju svoj glas za jednog
kandidata na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na internetskim stranicama
Ureda. Udruga može glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u
kojem udruga djeluje, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.
7.) U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje sastaje se Povjerenstvo za izbor članova
Savjeta i utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku za sve istaknute kandidate, prebrojava
glasove po područjima i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima iz
točke IV.b) ove Odluke te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu
za udruge Vlade Republike Hrvatske.
8.) Ured za udruge na svojim internetskim stranicama objavljuje:
– popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za
imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja i
– popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
Ured za udruge je sukladno propisanoj proceduri 5. svibnja 2016. na internetskim stranicama
objavio Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga
društva i njihove zamjenike u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva, za područja
djelovanja zastupljena u Savjetu:






demokratizacija, vladavina prava, te razvoj obrazovanja,
djelovanje mladih,
djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
kultura,
skrb o djeci,
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skrb o osobama s invaliditetom,
socijalna skrb,
sport,
tehnička kultura,
zaštita i promicanje ljudskih prava,
zaštita okoliša i održivog razvoja,
zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja,
zaštita potrošača.

U pozivu su navedeni uvjeti za kandidiranje pri čemu je rok za dostavu kandidatura bio 20. svibnja
2016. godine. Sukladno Poslovniku, Ured za udruge objavio je Javni poziv i u sredstvima javnog
priopćavanja (Jutarnji list i Večernji list). Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj
civilnoga društva iz reda udruga, izabrano na 14. sjednici Savjeta, sastalo se 25. svibnja 2016. te
utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za 12 od 13 područja. Ukupno je pristiglo 29 važećih
kandidatura za članove/ice i zamjenike/ice članova novog saziva Savjeta, dok su pet kandidatura
bile nevažeće. Budući da nije pristigla niti jedna kandidatura u području sporta, Ured za udruge
ponovio je Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga
društva za područje djelovanja: sport. Ponovljeni Javni poziv objavljen je na internetskim
stranicama Ureda za udruge 27. svibnja 2016. godine te je bio otvoren osam dana od dana objave.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva sastalo se ponovno 8. lipnja te
utvrdilo da je za područje sporta pristiglo ukupno 6 važećih kandidatura za članove/ice i
zamjenike/ice članova novog saziva Savjeta, jedna kandidatura je bila nevažeća, a jedna
kandidatura pristigla je izvan roka.
Ured za udruge objavio je 10. lipnja 2016. godine na internetskim stranicama privremene liste
važećih i nevažećih kandidatura za članove/ice i zamjenike/ice članova šestog saziva Savjeta za
razvoj civilnoga društva iz reda udruga. Danom objave privremene liste počeo je teći rok za
prigovore od osam dana koji je trajao zaključno s 18. lipnja 2016., a u kojem su podnositelji
kandidatura mogli podnijeti prigovor na istaknute liste važećih i nevažećih kandidatura. U roku za
dostavu prigovora zaprimljen je jedan prigovor koji je Povjerenstvo odbacilo kao neosnovan.
20. lipnja 2016. godine na internetskoj stranici Ureda za udruge objavljen je Javni poziv na
glasovanje za kandidate za članove/ice i kandidate za zamjenike/ice članova Savjeta za razvoj
civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2016. – 2019. Za svako od 13 područja djelovanja
udruga zastupljeno u Savjetu objavljen je popis kandidata i zamjenika s biografijom te
motivacijskim pismom.
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 11. i 12. srpnja 2016. te je utvrdilo
da je pristigao ukupno 601 glasački listić, od čega 485 važećih i 116 nevažećih.
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Sukladno broju dobivenih glasova u 13 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Ured
za udruge je 15. srpnja 2016. godine objavio popis kandidata za članove/ice i zamjenike/ice
članova iz reda udruga koji su predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u šestom sazivu
Savjeta za razvoj civilnoga društva.

5. PLANIRANE AKTIVNOSTI SAVJETA U 2017. GODINI
Nakon imenovanja šestog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva od strane Vlade Republike
Hrvatske, Savjet će utvrditi prioritete u radu za razdoblje 2017. – 2020.
Očekuje se da će Savjet će i u 2017. nastaviti sa svim redovnim aktivnostima definiranim u Odluci
o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva.
Jedna od ključni aktivnosti Savjeta u 2017. bit će evaluacija postignuća provedbe Nacionalne
strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. -2016. te izrada nove
Strategije za razdoblje 2017. do 2021. godine. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog
okruženja za razvoj civilnoga društva temeljni je dokument za razvoj i unaprjeđenje civilnoga
društva u Republici Hrvatskoj, kao i za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a
Savjet će biti uključen kao stručno tijelo u proces široke javne rasprave oblikovanja prioriteta za
razvoj civilnoga društva u narednom razdoblju.
Savjet će također sudjelovati u definiranju prioriteta za financiranje iz javnih izvora programa i
projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge.
U svrhu kvalitetne i pravovremene razmjene informacija planira se i jačanje povezanosti Savjeta
s predstavnicima civilnoga društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO),
sukladno Komunikacijskom planu za unapređivanje informiranosti javnosti o radu EGSO-a koji
je izradio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

13

