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Ured za udruge osnovan je 1998.
godine kao stručna služba Vlade
Republike Hrvatske radi obavljanja
stručnih poslova iz djelokruga
Vlade RH u vezi sa stvaranjem
uvjeta za suradnju i partnerstvo s
nevladinim, neprofitnim sektorom,
poglavito s udrugama u Republici
Hrvatskoj.
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VIZIJA: Proaktivna i dinamična stručna
služba Vlade Republike Hrvatske usmjerena
stalnom unaprjeđenju kvalitete suradnje
civilnoga društva i države.
MISIJA: Ured za udruge osigurava poticajan
pravni, institucionalni i financijski okvir za
djelovanje udruga te podupire razvoj
snažnog i autonomnog civilnog društva kao
nezaobilaznog partnera države u pripremi i
provedbi javnih politika.
CILJ: Učinkovita i djelotvorna koordinacija
državnih tijela u provedbi suradnje s
udrugama i ostalim organizacijama
civilnoga društva u pripremi i provedbi
javnih politika.
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UNAPREĐENJE STRATEŠKOG
I NORMATIVNOG OKVIRA
ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
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Ured za udruge sudjeluje u izradi, praćenju, analizi i ocjeni normativnog okvira za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnoga društva.
Također, Ured izrađuje prijedlog i prati provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Nacionalna
strategija je dokument kojim se izražava politika Vlade Republike Hrvatske u pogledu jačanja pravnog, financijskog i institucionalnog sustava
potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i važnog
sudionika oblikovanja i provedbe politika Europske unije.

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 10. svibnja 2018. godine usvojeno je Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti Nacionalne strategije stvaranja
poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. - 20161.
Tijekom 2018. i 2019. godine tekao je proces izrade nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, koji je započeo u
2016. godini.
Ured za udruge u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnoga društva osiguravao je razmjenu informacija između tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva o napretku u izradi novog strateškog dokumenta.
U međuvremenu je donesen novi normativni okvir za strateško planiranje (Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske,
NN 123/2017), te je, sukladno zaključcima Savjeta za razvoj civilnoga društva, Ured za udruge pristupio revidiranju mjera, odnosno provedbenih aktivnosti
tijekom 2019. godine. Temeljem novog zakonodavnog okvira, nacrt strateškog dokumenta tako je podijeljen na dva dokumenta – nacrt Nacionalnog plana
stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2021. do 2027. te nacrt Programa provedbe Nacionalnog plana za prvo trogodišnje razdoblje.
Tematska sjednica Savjeta održana je 22. studenoga 2019. te je bila posvećena izradi Nacrta Nacionalnog plana i Nacrta Programa provedbe Nacionalnog plana
za prvo trogodišnje razdoblje. Na sjednici su, između ostalog, predstavnici Ureda za udruge izložili dosadašnji postupak ažuriranja Nacionalnog plana te
1

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine s provedbom je završila 31. prosinca 2016. godine. Izvješće je
dostupno na: https://udruge.gov.hr/vijesti/izvjesce-o-provedbi-nacionalne-strategije-stvaranja-poticajnog-okruzenja-za-razvoj-civilnoga-drustva-od-2012-do-2016godine/4759
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Programa provedbe te su izvijestili o provedenom savjetovanju o navedenim dokumentima
u sklopu konferencije Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva „Civilno društvo 2030:
RH-EU Euro –Mediteran“ koja je održana od 23. do 25. listopada u Šibeniku. Na konferenciji
s više od 300 sudionika promišljala se nova strategija poticajnog okruženja za razvoj civilnog
društva te mogućnosti financiranja organizacija civilnog društva iz EU izvora. U okviru
radnog dijela Konferencije, predstavnici Ureda za udruge moderirali su raspravu o novom
strateškom okviru za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.
15. (tematska) sjednica šestog saziva
Savjeta za razvoj civilnoga društva,
Zagreb, 22. studenog 2019.
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Konferencija „Civilno društvo 2030.: HREU_Euro-Mediteran“, Šibenik, 23. do 25.
listopada 2019.

Doprinos izradi zakona i strateških dokumenata Republike Hrvatske

Tijekom 2018. i 2019. godine, Ured za udruge aktivno je sudjelovao u izradi nacrta zakona,
strateško-planskih dokumenata kojim se unapređuje normativni okvir za razvoj civilnoga
društva odnosno njihovoj provedbi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o zakladama (stupio na snagu 1. ožujka 2019. godine)
Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. i pratećih dvogodišnjih Akcijskih planova
Operativni programi za nacionalne manjine za razdoblje 2017. – 2020.
Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013. – 2020., za
2019. i 2020.
Nacionalni program za zaštitu i promicanje ljudskih prava
Nacionalni program za mlade
Program provedbe Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj
Nacionalni program za razvoj volonterstva i Operativni plan provedbe Nacionalnog programa za
razvoj volonterstva
Politika regionalnog razvoja
Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske
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UKLJUČIVANJE GRAĐANA,
CIVILNOGA DRUŠTVA
I OSTALIH ZAINTERESIRANIH DIONIKA
U OBLIKOVANJE JAVNIH POLITIKA
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Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Savjetovanje je proces tijekom kojeg tijela javne vlasti traže i primaju povratne informacije od zainteresirane javnosti u postupcima donošenja
zakona, drugih propisa i akata. Ured za udruge imao je zadaću koordinirati rad tijela državne uprave na području razvoja savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću, a od travnja 2015. do 1. srpnja 2019. upravljao je središnjim portalom e-Savjetovanja te zaključno s izvješćem za
2018. godinu pripremao godišnja izvješća za Vladu RH o provedenim savjetovanjima. Također, Ured je osmislio i provodio programe
osposobljavanja državnih službenika za provedbu djelotvornih javnih savjetovanja.
Provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2018.2

Povećanje od čak
46% u odnosu na
2017., kad je
provedeno 706
savjetovanja

Provedena savjetovanja za 228 nactra zakona, 386 nacrta pravilnika, 178 akata u vezi s procjenom učinaka
propisa (prethodne procjene, iskazi te planovi zakonodavnih aktivnosti), te za preko 160 ostalih vrsta akata
(odluke, upute za prijavitelje, smjernice itd.). Provedena su i savjetovanja za 54 nacrta uredbi i 26
strateških dokumenata – ukupno 1.033 savjetovanja
4.712 podnositelja komentara
23.035 pristiglih komentara na nacrte zakona, drugih propisa i akata
20% komentara prihvaćeno ili djelomično prihvaćeno

2

Ured za udruge je do 1. srpnja 2019. izrađivao Izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Izvješća,
uključujući i ono za 2018. godinu dostupna su na: https://udruge.gov.hr/pristup-informacijama/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/provedba-kodeksasavjetovanja/276
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Ured za udruge pratio je provedbu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09) te
je pripremao Godišnje izvješće o provedbi Kodeksa i njegovo upućivanje Vladi Republike Hrvatske do srpnja 2019. godine. Tijekom 2018. održane su dvije
radionice „Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata?“ za 24
polaznika. Ured za udruge održavao je aktivnu komunikaciju s koordinatorima za savjetovanje u tijelima državne uprave s kojima se održavaju redoviti sastanci
u svrhu informiranja o novostima u pogledu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te u svrhu razmjene svih relevantnih informacija. Uz sastanke,
Ured je koordinatorima redovito slao obavijesti o novostima i naputke u pogledu provedbe savjetovanja. U 2018. odnosno 2019., Ured za udruge organizirao
je dva sastanka koordinatora za savjetovanja na kojem je sudjelovalo 37 odnosno 23 koordinatora za savjetovanje i administratora sustava e-Savjetovanja.
Sustav E-Savjetovanja predstavlja kvalitativni iskorak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji omogućuje pristup svim otvorenim
savjetovanjima na jednom mjestu, lakše komentiranje odredbi nacrta propisa te općenito pridonosi
kvalitetnijoj suradnji s građanima i svim zainteresiranim društvenim skupina u procesu oblikovanja javnih
politika. U sklopu portala, objavljena je i baza savjetodavnih tijela koja uspostavljaju tijela javne vlasti, u cilju
dobivanja povratnih informacija, komentara ili stajališta o određenim javnim politikama, propisima ili
mjerama iz njihove nadležnosti. U 2018. održano je 6 radionica o korištenju sustava e-Savjetovanja na
kojima je sudjelovalo 67 polaznika.
Sukladno Uredbi o Uredu za zakonodavstvo (NN 63/19), Uredbi o unutarnjem ustrojstvu
Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 63/19) te Uredbi o izmjeni Uredbe o
Uredu za udruge (NN 63/19), Ured za udruge od 1. srpnja 2019. više nije nadležan za
administrativnu podršku radu portala e-Savjetovanja te koordinaciju tijela državne uprave u
pogledu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Sastanak koordinatora za savjetovanje,
Zagreb, 15. veljače 2019.
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Deklaracija o suradnji županija i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj
Po uzoru na navedeno pozitivno iskustvo s gradovima, a osluškujući potrebe i želje lokalnih zajednica za učvršćivanjem suradnje organizacija civilnoga društva
i lokalnih vlasti, Ured za udruge proširio je inicijativu te pokrenuo potpisivanje Deklaracije o suradnji županija i organizacija civilnoga društva u Republici
Hrvatskoj, u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija.
Ured za udruge, u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, 10. svibnja 2018. u prostoru
Hrvatske zajednice županija, u sklopu međunarodne manifestacije Tjedan otvorene vlasti (engl.
Open Government Week) predstavio je Deklaraciju o suradnji županija i organizacija civilnoga
društva u Republici Hrvatskoj, čije će potpisivanje osigurati intezivniju suradnju i razvoj
partnerskog odnosa županija s organizacijama civilnoga društva. Tom prigodom predsjednik
Hrvatske zajednice županija, gospodin Goran Pauk, svečano je prvi potpisao Deklaraciju ispred
Hrvatske zajednice županija.
Ubrzo nakon toga, u svibnju 2018. Ured za udruge, u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnoga
društva Krapinsko – zagorske županije, u prostorijama Centra za mlade i nezavisnu kulturu u
Zaboku organizirao je događanje pod nazivom “Suradnja Županije s civilnim društvom” u sklopu
kojeg je župan Željko Kolar potpisao Deklaraciju o suradnji županija i organizacija civilnog društva
u Republici Hrvatskoj u ime Krapinsko – zagorske županije.

Predstavljena i potpisana Deklaracija o
suradnji županija i organizacija civilnoga
društva u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 10.
svibnja 2018.
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Partnerstvo za otvorenu vlast
Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti
rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za
poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Inicijativa je pokrenuta 20. rujna 2011. godine i od tada do danas je od
osnivačkih 8 vlada i 9 organizacija civilnoga društva narasla na 79 vlada članica inicijative te više od 1000 organizacija civilnoga društva.
Republika Hrvatska poslala je krajem kolovoza 2011. službeno pismo namjere sudjelovanja u Partnerstvu za otvorenu vlast i time se uključila
u provedbu inicijative. Ured za udruge koordinira izradu nacrta i donošenje te prati provedbu Akcijskog plana inicijative Partnerstvo za otvorenu
vlast, a osigurava i stručnu i administrativnu potporu Savjetu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Uloga Ureda za udruge je koordinacija i praćenje provedbe aktivnosti i mjera Akcijskog plana Partnerstva za
otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj, kao i tehnička potpora radu Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu
vlast. Uz navedene aktivnosti, Ured je također sudjelovao u provedbi aktivnosti na međunarodnoj razini
inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, budući da je Hrvatska od 2014. do 2019. godine djelovala kao
članica Upravnog odbora Inicijative. Predstavnici Ureda sudjelovali su na sastanku Upravnog odbora
inicijative u prosincu 2018. godine u Washingtonu te na redovitim online sastancima pododbora Kriteriji i
standardi, kao i na međunarodnim summitima Inicijative (Gruzija 2018., Kanada 2019.).
Na 5. Globalnom summitu Partnerstva za otvorenu
vlast, održanom od 17. do 19. srpnja 2018. u Tbilisiju
u Gruziji, predstavnici Ureda za udruge kao kontakt
točka Partnerstva za otvorenu vlast sudjelovali su na
sastancima Upravljačkog odbora na operativnoj i na
ministarskoj razini, te u konferenciji Kontakt točaka
gdje su prezentirali svoju praksu i sudjelovali u
raspravi vezano za Transparentnost financiranja
programa i projekata organizacija civilnoga društva -
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Mjeru 5. nacrta Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2020. godine. Također,
zajedno s kolegama iz Rumunjske i Slovačke te Estonije sudjelovali su i u organizaciji i provedbi izrazito dobro posjećene radionice "Uključivanje građana u
donošenje odluka" na kojoj su prezentirali iskustva vezana uz sustav „eSavjetovanja“.
U glavnom gradu Kanade - Ottawi od 29. do 31. svibnja 2019. godine održan je 6. Globalni summit Partnerstva za otvorenu vlast kojem je Vlada Kanade bila
domaćin. Predstavnici Ureda za udruge na Summitu su, kao kontakt točka Partnerstva za otvorenu vlast, sudjelovali na sastancima Upravljačkog odbora na
operativnoj i na ministarskoj razini, te na konferenciji Kontakt točaka inicijative Partnerstva za otvorenu vlast. Uz predstavnike Ureda za udruge, na Summitu
je sudjelovala i Veleposlanica Republike Hrvatske u Kanadi. Ovo je ujedno bio i posljednji sastanak Upravnog odbora za Republiku Hrvatsku budući da nakon
naša dva uzastopna mandata, u listopadu 2019. godine, nastupa pauza i članice se rotiraju u Upravljačkom odboru. Vlada Kanade, domaćin Summita, od 1.
listopada 2018. godine vodi predsjedanje inicijativom Partnerstvo za otvorenu vlast tijekom čega se obvezala raditi na prioritetima otvorene vlade.

5. Globalni summit Partnerstva za
otvorenu vlast, Tbilisi, Gruzija, 17. do 19.
srpnja 2018.
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6. Globalni summit Partnerstva za
otvorenu vlast, Ottawa, Kanada, 29. do 31.
svibnja 2019.

Trenutno je aktivan 3. saziv Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Tijekom 2018. godine održane su dvije sjednice Savjeta inicijative Partnerstvo za
otvorenu vlast, 12. siječnja i 27. kolovoza 2018. kojom je predsjedavala predsjednica Savjeta Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih
i europskih poslova.
Treći Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje do 2020. godine usvojen je na sjednici Vlade RH 20. prosinca 2018. godine.
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2. sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo
za otvorenu vlast, Zagreb, 12. siječnja
2018.

3. sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo
za otvorenu vlast, Zagreb, 27. kolovoza
2018.

4. sjednica Savjeta inicijative Partnerstvo
za otvorenu vlast, Zagreb, 18. veljače
2019.

Dani otvorenih vrata udruga
Ured za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga3 čiji cilj je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje
provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih te otvaranjem vrata udruga svim zainteresiranim
građanima.
Dani otvorenih vrata udruga 2018. održani su u razdoblju od 24. do 26. svibnja 2018. Poseban je naglasak bio na predstavljanju rezultata projekata i programa
udruga ﬁnanciranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj. U sklopu Dana
otvorenih vrata udruga 2018., 24. svibnja, Ured za udruge, u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnoga društva Krapinsko – zagorske županije organizirao je
događanje “Suradnja Županije s civilnim društvom” u sklopu kojeg je župan potpisao Deklaraciju
o suradnji županija i organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj. 25. svibnja u prostoru
Hrvatske udruge za odnose s javnošću održana je dodjela nagrada u sklopu Javnog poziva
„Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“. Ured za udruge Vlade
Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću već treću godinu
provodi ovaj Javni poziv kako bi udruge uz financijsku potporu te pro bono podršku agencija za
odnose s javnošću uspješno promovirale društveno korisne projekte i pozitivan doprinos civilnoga
društva u razvoju kulture solidarnosti. U suradnji s agencijama za odnose s javnošću Abeceda
komunikacije i Mediahint, dvije udruge dobile su
stručnu komunikacijsku podršku te financijsku
potporu u iznosu od 30.000 kuna, a u provedbi
projekata sudjelovali su i studenti odnosa s
javnošću.
Dodjela nagrada u sklopu Javnog poziva
„Komunikacijska podrška društveno
korisnim programima udruga“, 25. svibnja
2018.
3

Događanje “Suradnja Županije s
civilnim društvom” u sklopu Dana
otvorenih vrata udruga 2018.,
Zabok, 24. svibnja 2018.

Dane otvorenih vrata udruga moguće je pratiti na Facebook stranici manifestacije: www.facebook.com/DaniUdruga
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U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2018. zainteresirani građani i građanke naučili su više o bogatoj povijesti
udruživanja u gradu Zagrebu u vidu Šetnje kroz povijest udruživanja u Zagrebu. Šetnjom se željela približiti
bogata povijest djelovanja udruga u Zagrebu koje su u zadnja dva stoljeća značajno doprinijele društveno
ekonomskom razvoju, te postavile temelje modernog civilnog društva.

Šetnja kroz povijest udruživanja u Zagrebu,
Zagreb, 26. svibnja 2018.

Dani otvorenih vrata udruga 2019. održani su od 16. do 18. svibnja 2019. godine pri čemu je bilo moguće
posjetiti više od 300 događanja udruga diljem Hrvatske. U okviru Dana otvorenih vrata, Ured za udruge je 16.
i 17. svibnja 2019. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu organizirao konferenciju „Budućnost civilnoga
društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama". Cilj je konferencije bio problematizirati aktualne
oblike organiziranja građana, posebno mladih te promišljati načine većeg motiviranja i mobiliziranja građana
za teme od interesa za opće dobro. Razmatrala se i uloga javnih institucija i javnih izvora financiranja u
aktivnom doprinosu građana društvenim promjenama, a problematizirala se i mogućnost uključivanja civilnog
društva u aktivnosti organizirane u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU.

U sklopu konferencije održana je svečana dodjela nagrada u sklopu poziva „Komunikacijska podrška društveno
korisnim programima udruga“ koju je organizira Ured za udruge i Hrvatska udruga za odnose s javnošću.
Nagrađenim udrugama osigurala se stručna podrška savjetnika mentora za odnose s javnošću PR agencija CTA
komunikacije i Equestris u osmišljavanju medijskih i komunikacijskih planova te troškovi izrade promotivnih
materijala i oglašavanja programa udruga usmjerenih promociji održivog razvoja.
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U sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2019., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske,
četvrtu godinu za redom, organizirao je Šetnju u kojoj su zainteresirani građani obišli povijesne
lokacije važne za djelovanje udruženja te se upoznali s detaljima rada i djelovanja navedenih
udruženja. Za sudjelovanje u Danima otvorenih vrata udruga, udruge se prijavljuju putem aplikacije
UdrugeInfo gdje su, uz druge najave događanja koje udruge putem aplikacije uobičajeno prijavljuju,
vidljiva različita događanja udruga u sklopu Dana otvorenih vrata udruga. Na temelju dostavljenih
izvješća o održanim aktivnostima i popratnim materijalima Ured za udruge nagradio je 10 udruga
godišnjom pretplatom na specijalizirani časopis Udruga.hr. Svi građani koji su sudjelovali na Danima
otvorenih vrata udruga mogli su ispuniti „DOVU Putovnicu“, a odabrane poruke Ured za udruge
naglasio je prigodnim darom.

Šetnja kroz povijest udruživanja u Zagrebu,
Zagreb, 17. svibnja 2019.
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UdrugeInfo
Ured za udruge osmislio je mobilnu aplikaciju UdrugeInfo kojom se želi povećati vidljivost udruga u lokalnoj
zajednici te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode. Putem aplikacije za Android,
Apple i Windows mobilne telefone, građani mogu pretraživati aktivnosti udruga prema mjestu i vremenu njihovog
održavanja, odnosno informacijama koje su sadržane u Registru udruga te stupiti u kontakt s pojedinom udrugom.
U svrhu promocije aplikacije, izrađen je video spot.

Savjet za razvoj civilnoga društva
Ured za udruge pruža stručnu i administrativnu podršku Savjetu za razvoj civilnoga društva kao savjetodavnom tijelu Vlade Republike Hrvatske.
Savjet za razvoj civilnoga društva:
sudjeluje u kontinuiranom praćenju i analizi javnih politika koje se odnose na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj;
sudjeluje u davanju mišljenja Vladi RH o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj;
surađuje u planiranju prioriteta nacionalnih programa dodjele financijskih sredstava projektima i programima OCD-a iz sredstava
državnog proračuna, te analiza godišnjih izvješća ministarstava i ureda Vlade RH o financiranim projektima i programima OCD-a;
sudjeluje u programiranju i utvrđivanju prioriteta za korištenje pretpristupnih programa i fondova Europske unije koji su otvoreni za
Republiku Hrvatsku;
izvršava zadaće kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a obuhvaćeni su ciljevima Nacionalne strategije stvaranja
poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.
Tijekom 2018. i 2019. godine Savjet za razvoj civilnoga društva djelovao je u šestom sazivu kojeg je
imenovala Vlada Republike Hrvatske na 22. sjednici održanoj 23. veljače 2017. Savjet je i u ovom
dvogodišnjem razdoblju kontinuirano djelovao na provedbi svojih zadaća putem redovnih sjednica,
sastanaka radnih skupina Savjeta te kroz djelovanje između sjednica.
Dvije ključne teme Savjeta bile su izrada nacrta i usvajanje prijedloga strateškog dokumenta
stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva te aktivno praćenje provedbe Europskog
socijalnog fonda u pogledu raspodjele sredstava dostupnih organizacijama civilnoga društva.
U 2018. održane su četiri sjednice, dok je u 2019. održano šest sjednica Savjeta za razvoj civilnoga
društva.
U 2018. godini je posredstvom Savjeta proveden izbor 16 predstavnika organizacija civilnoga
društva u 9 savjetodavnih/radnih tijela, dok je u 2019. bilo izabrano 13 predstavnika organizacija civilnoga društva u 9 savjetodavnih/radnih tijela na zahtjev
državnih tijela.

17

Osma sjednica šestog saziva
Savjeta, Zagreb, 27. travnja
2018.

Sedma sjednica šestog saziva Savjeta,
Zagreb, 10. siječnja 2018.
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Četrnaesta sjednica šestog saziva Savjeta,
Zagreb, 30. rujna 2019.

DJELOTVORNO FINANCIRANJE
PROJEKATA I PROGRAMA UDRUGA
OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO
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Izvještavanje javnosti o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora

Ured za udruge koordinira rad tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda
financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz javnih izvora. Ured provodi i programe osposobljavanja državnih i
lokalnih službenika za djelotvorno financiranje projekata i programa udruga od interesa za opće dobro. Ured za udruge prikuplja podatke o
financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz općinskih, gradskih i županijskih proračuna, proračuna trgovačkih društava
u javnom vlasništvu, turističkih zajednica, EU fondova te državnog proračuna te priprema izvješća za Vladu RH o financiranju programa i
projekata organizacija civilnoga društva iz javnih izvora. Izvješća sadrže analize dodijeljenih financijskih sredstava prema davateljima,
područjima financiranja, korisnicima i teritorijalnoj rasprostranjenosti financiranih programa i projekata, kao i analize postupaka raspisivanja
natječaja, praćenja i vrednovanja financiranih projekata i programa.
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Tijekom 2018. i 2019. Ured za udruge je prikupio i obradio podatke o dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora u 2017. odnosno 2018. godini za
projekte i programe od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 30.
kolovoza 2018. godine, usvojeno je Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini.4 Izvješća o
financiranju projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2017. i 2018. godini razmotrena su i prihvaćena na Vladinoj Koordinaciji za
društvene djelatnosti 1. rujna 2020. godine.
Osim prikupljanja i obrade brojčanih pokazatelja pratila se i usklađenost postupaka i načela odobravanja bespovratnih sredstava (financijskih i nefinancijskih
podrški) među pojedinim institucijama s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge (NN 26/15), koja je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine.

4

Izvješća su dostupna na: https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/godisnja-izvjesca-o-financiranju-projekata-iprograma-organizacija-civilnog-drustva/4285

Info dani o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog
proračuna i fondova EU

U suradnji s tijelima državne uprave, uredima Vlade RH te javnim institucijama – davateljima financijskih sredstava, Ured za udruge svake
godine organizira Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna,
dijela prihoda od igara na sreću i EU fondova.

21. i 22. veljače 2018. godine
održani su deveti Info dani, a 21. i
22. veljače 2019. godine održani
su desetu godinu za redom Info
dani za više od 200 predstavnika
organizacija civilnoga društrva
(praćenje je bilo moguće i online).

Info dani 2018., Zagreb, 21. - 22. veljače 2018.
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Više od 20 tijela državne
uprave, ureda Vlade RH te
drugih javnih institucija –
davatelja financijskih
sredstava svake godine
predstavi 80-ak natječaja na
godišnjoj razini za
financiranje projekata i
programa organizacija
civilnoga društva.

Info dani 2018., Zagreb, 21. - 22. veljače 2019.

Godišnji plan natječaja tijela državne uprave za 2018. i 2019. godinu
Ured za udruge pruža stručnu pomoć državnim tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i provedbi
natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz javnih izvora. Ured za udruge prikuplja i objavljuje godišnje planove natječaja, javnih
poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.
Podloge za izradu godišnjeg plana javnog natječaja su sektorske analize, državni proračun i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i
načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću.
Godišnji plan natječaja za 2018. odnosno 2019. godinu sadržavao je ukupno 87 odnosno 105 programa za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i
programima organizacija civilnoga društva koje raspisuje 30 odnosno 24 tijela državne uprave i uredi Vlade Republike Hrvatske.
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Provjera usklađenosti područja financiranja i postupka provedbe javnog natječaja s Uredbom o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Zaposlenici Ureda za udruge u suradnji s Državnom školom za javnu upravu u dvogodišnjem razdoblju održali su 9 edukacijskih radionica za davatelje
financijskih sredstava iz javnih izvora na državnoj i lokalnoj razini o kriterijima, mjerilima i standardima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge. Dodatno, u 2019. godini održane su i 4 napredne radionice s ciljem unapređenja osnovnog znanja davatelja
financijskih sredstava o primjeni standarda financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, kroz korištenje
konkretnih primjera iz prakse i case-study metode. Također, u 2019. godini održane su i 4 jednodnevne radionice namijenjene javnim trgovačkim društvima
kao davateljima financijskih sredstava programima i projektima udruga iz javnih izvora.
Tijekom 2018. i 2019. godine nastavljena je dobra praksa prethodne provjere usklađenosti područja financiranja i postupka provedbe natječaja davatelja
sredstava iz javnih izvora sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge. Mogućnost prethodnih konzultacija i ishođenja mišljenja Ureda za udruge na usklađenost natječajne dokumentacije koristili su davatelji
financijskih i nefinancijskih sredstava na nacionalnoj i lokalnoj razini te javna trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
U dvije godine Ured za udruge je sadržajno pregledao te dao svoje komentare i smjernice za dopunu i poboljšanje natječajne dokumentacije za 40 davatelja
financijskih sredstava.
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Sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije
Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije
Ured za udruge od travnja 2011. pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata.

Sufinancirani su projekti unutar programa: Europska teritorijalna suradnja, Erasmus+: Sport, Kreativna Europa, Program o pravima, jednakosti i građanstvu,
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Višekorisnička IPA te projekti u sklopu natječaja koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe
Europske komisije, odnosno njihove agencije.

2018.

2019.

68 sklopljenih
ugovora o
sufinanciranju EU
projekata udruga

128 sklopljenih
ugovora o
sufinanciranju EU
projekata udruga

ukupne vrijednosti
3.959.358,84 kn

ukupne vrijednosti
9.268.001,36 kn
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PROVEDBA PROJEKATA
FINANCIRANIH SREDSTVIMA
IZ EUROPSKE UNIJE
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Europski socijalni fond
Ured za udruge djeluje u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 u provedbi Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“, u okviru
Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, prioriteta ulaganja 11ii „Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno
obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja
reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“.
Cilj planiranih projekata u okviru Operativnog programa je razvoj sposobnosti OCD-a, osobito udruga i socijalnih partnera, te povećanje građanskog i socijalnog
dijaloga za bolje upravljanje. Kao Posredničko tijelo razine 1, Ured za udruge programira, izrađuje natječajnu dokumentaciju i sudjeluje u odabiru projekata.
U suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva, kao Posredničkim tijelom razine 2, prati provedbu projekata nakon njihovog ugovaranja te
provodi druge aktivnosti, u skladu s Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni
razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“.

Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta
volontera i provedbu volonterskih programa
Cilj Poziva bio je osnažiti doprinos
volonterstva u provođenju reformi za
društveni i gospodarski rast i demokratski
razvoj. Specifični ciljevi Poziva su bili
unaprijediti kapacitete organizatora
volontiranja za učinkovit menadžment
volontera u svrhu poboljšanja kvalitete
usluga od općeg interesa te povećati broj
kvalitetnih i održivih volonterskih
programa
te
programa
školskog
volontiranja i odgoja za volontiranje.

Tijekom 2018. i 2019. OCD-i su u partnerstvu s
odgojno-obrazovnim ustanovama, ustanovama
iz zdravstva i socijalne skrbi i jedinicama lokalne
i područne samouprave provodili 38 projekata
ukupne vrijednosti veće od 34 milijuna kuna.
Projekti su se provodili u partnerstvu s 85 udruga,
67 odgojno-obrazovnih ustanova, 16 ustanova iz
zdravstva i socijalne skrbi, 7 jedinica lokalne i
područne samouprave i 4 nacionalna parka/parka
prirode.

Potpisnici ugovora
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Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih
ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Opći cilj ovog Poziva bio je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za
rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice, dok su specifični ciljevi bili osnažiti stručne,
analitičke i zagovaračke kapacitete OCD-a kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama i uspostavljanje
održivih programa društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog
pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata. Povodom dovršetka procesa ugovaranja
projekata Ured je organizirao svečanu dodjelu ugovora koja se održala 19. ožujka 2018. u Zagrebu.

Projekti vrijedni 27 milijuna kuna sufinanciraju
se iz Europskog socijalnog fonda te iz Državnog
proračuna na poziciji Ureda za udruge.
Od 189 zaprimljenih projektnih prijedloga
ugovoreno je 27 projekata. Očekuje se da će u
provedbi projektnih aktivnosti do travnja 2020.
sudjelovati 1.785 studenata, 192 OCD-a koja će
unaprijedit svoje kapacitete, a u provedbi
projekata sudjelovat će i 369 volontera s preko
19 tisuća volonterska sata.
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Svečana dodjela ugovora u Zagrebu,
ožujak 2018.

Potpisano je 12 ugovora ukupne vrijednosti
13.661.149,51 kuna.
Projekti će se provoditi do druge polovine 2021.
godine, a u projektnim partnerstvima sudjeluje 25
udruga, 3 centra za socijalnu skrb, 2 zadruge, 2
jedinice lokalne (područne) samouprave, 2
ustanove za obrazovanje odraslih, 2 pravne osobe
vjerskih zajednica i 1 odgojno-obrazovnom
ustanovom.

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj
resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu
U ožujku 2018. objavljen je Poziv „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku
učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu“ usmjeren
na stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u
društvenu zajednicu. Ovim pozivom se željelo omogućiti unaprjeđivanje kapaciteta OCD-a za
osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i
resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenje suradnje OCDa s drugim organizacijama i institucijama u provedbi tretmana započetih u okviru izvršavanja
kaznenopravnih sankcija te politika postpenalnog prihvata i resocijalizacije počinitelja kaznenih
djela. Također, željelo se unaprijediti kapacitete OCD-a za osmišljavanje, razvoj i provedbu usluga
postpenalnog prihvata te za pružanje podrške počiniteljima kaznenih dijela u približavanju tržištu
rada kroz osposobljavanje i usavršavanje nakon izdržavanja kazne.
U Zagrebu je u travnju 2018. održana informativna radionica za potencijalne
prijavitelje na kojoj su pojašnjeni svrha i uvjeti prijave na Poziv te proces prijave.
Svečana dodjela ugovora organizirana je 11. srpnja 2019. u Zagrebu.

Svečana dodjela ugovora u Zagrebu,
srpanj 2019.
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Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz
partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice
U kolovozu 2018. Ured je pokrenuo javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata Poziva na
dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u
javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Pozivom se željelo doprinijeti
razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice
okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja
informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od
interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice.

Poziv je objavljen u prosincu 2018. s ciljem
povećanja raspona usluga OCD-a koje su od
općeg interesa za građane i kojima se
unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj
zajednici.
Ugovaranje projekata očekuje se tijekom 2020.

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje organizirana je u prosincu 2018. Na događanju
na kojem je prisustvovalo gotovo 100 sudionika djelatnice Ureda su pojasnile svrhu i ciljeve Poziva
te postupak prijave na Poziv.
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Informativna radionica
prosinac 2018.

u

Zagrebu,

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog
Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi
85 milijuna kuna.
Ugovaranje projekata očekuje se tijekom 2020.

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba
interesa u provedbi javnih politika
U prosincu 2018. Ured je objavio ovaj Poziv čiji je opći cilj unaprjeđenje uloge OCD-a u promicanju i
primjeni načela dobrog upravljanja. Specifični ciljevi su povećanje transparentnosti suradnje tijela
javne vlasti s civilnim društvom, jačanje sposobnosti i kapaciteta OCD-a za aktivan doprinos provedbi
antikorupcijskih mjera, daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,
osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta OCD-a za pružanje učinkovite potpore
građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama i digitalizacija rada
JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima.
Ured je informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na kojoj su pojašnjeni svrha i uvjeti prijave
na Poziv organizirao u siječnju 2019. u Zagrebu.
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Informativna radionica u Zagrebu, siječanj
2019.

Radionice za potencijalne prijavitelje: „Europski socijalni fond - od projektne ideje do provedbe projekta“
Ured je u travnju 2018. na svojim mrežnim stranicama objavio poziv na dostavu ponuda za usluge edukacije za osmišljavanje i razradu projektnih ideja za
potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda koji su u nadležnosti Ureda za udruge, kao i za provedbu
projekata financiranih tim sredstvima.
Slijedom Poziva na dostavu ponuda zaprimljeno je petnaest ponuda. Nakon razmatranja kompetencija predloženih stručnjaka/trenera i referenci ponuditelja,
s naglaskom na iskustvo u pružanju usluga izobrazbe, kao i na iskustvo pripreme i provedbe projekata u civilnom sektoru, te vodeći računa o odnosu cijene i
kvalitete ponuđene usluge, Ured je odlučio odabrati ponudu tvrtke AMRIS-AIDCO d.o.o., s kojom je potpisan ugovor o pružanju usluga izobrazbe potencijalnih
prijavitelja za osmišljavanje i razradu projektnih ideja.
Od svibnja do listopada 2018. u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku održano je pet radionica na kojima je
pružena pomoć predstavnicima 117 OCD-a u izradi projektnih prijedloga za financiranje iz Europskog
socijalnog fonda. Fokus radionica bio je na praktičnom radu s ciljem izrade konkretnih projektnih
prijedloga na buduće natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Ureda za udruge. Polaznici su
kvalitetu održanih radionica ocijenili prosječnom ocjenom 4,31 na skali od 1-5.

Radionica u Splitu, svibanj 2018.

Radionica u Osijeku, listopad 2018.
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Švicarsko – hrvatski program suradnje
Ured za udruge u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje djeluje kao Posredničko tijelo i Izvršna agencija za Blok darovnicu za nevladine
organizacije te Partnersku blok darovnicu vrijedne ukupno 7,48 milijuna švicarskih franaka.
Potpisivanje ugovora o provedbi projekata „Partnerska blok darovnica“ i „Blok darovnica za nevladine organizacije“ koji se
financiraju iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje održano je 27. ožujka 2018. Ugovore su potpisale Gabrijela Žalac,
ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Nacionalne koordinacijske jedinice (jedinica nadležna
za koordinaciju Švicarsko-hrvatskog programa) te Vesna Lendić Kasalo, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda,
u svojstvu Posredničkog tijela i Izvršne agencije. Potpisani Ugovori uredili su postupanja tijela u okviru provedbe Projekata
koji će biti u provedbi do 2022. Ured u njihovoj provedbi ima dvojaku ulogu – provedbenog tijela i izvršne agencije. Uloga
provedbenog tijela je opće upravljanje Projektima te osiguravanje dobrog financijskog upravljanja Projektima i
pravovremena provedba Projekata, dok je uloga izvršne agencije provedba Projekata, praćenje ostvarenja ciljeva i rezultata
po projektima koji će biti financirani putem poziva na dodjelu bespovratnih sredstava.
Potpisivanjem Ugovora stvoreni su preduvjeti za raspisivanje Poziva „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i
razvoj“, čiji je cilj unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te OCD-a te Poziva „Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za
unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije“ čiji je cilj bio podržati aktivnosti udruga kojima se povećavaju vještine i znanja mladih, škola i lokalnih vlasti o
održivom razvoju s fokusom na praktična iskustva djece i mladih pri provedbi aktivnosti kroz neformalno učenje. Pozivi su raspisani tijekom lipnja i srpnja 2018.
Tijekom 2018. godine održane su tri informativne radionice za potencijalne prijavitelje na
navedene Pozive na kojima su sudionicima pojašnjeni uvjeti prijave na Poziv te svrha i ciljevi
Poziva.

Informativna radionica u Zagrebu, srpanj
2018.
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Svečano
predstavljanje
projekata
ugovorenih u okviru ovog Programa
organizirano je 3. lipnja 2019. u Zagrebu, u
okviru Tjedna održivog razvoja. Tom je
prigodom održana i rasprava na temu
uloge OCD-a u razvoju partnerstava za
održivi razvoj lokalnih zajednica.

Tijekom 2019. održane su tri provedbene radionice za 50-ak predstavnika organizacija uključenih u provedbu projekata. Cilj radionica bio je upoznati sudionike
s postupcima izvještavanja, plaćanja, nabave, izmjena ugovora i terenskih provjera. Također, sudionici su se upoznali s ulogama institucija uključenih u
provedbu Programa, a predstavljen im je i Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa Europske unije
i inozemnih fondova.

Provedbena radionica u Zagrebu, ožujak
2019.
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U okviru navedenih Poziva ugovorena su
ukupno 52 projekta u vrijednosti 43.654.537,47
kuna koje financira Švicarsko-hrvatski program
suradnje.
Projekti koji se financiraju u okviru Švicarskohrvatskog programa suradnje provodit će se do
druge polovice 2021. a uloga Ureda tijekom
provedbe je praćenje ostvarenja ciljeva i rezultata
i osiguravanje dobrog financijskog upravljanja
projekata.
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Odabrano je osam projekata za provedbu s ciljem
promicanja međusobnog razumijevanja i razmjene
iskustava između dviju zemalja, a svi projekti
uključuju i francusku komponentu, u smislu
povezanosti
s
francuskim
stručnjacima,
organizacijama ili institucijama.

Jačanje francusko-hrvatskih partnerstava među organizacijama civilnog
društva
Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj je u suradnji s Uredom za udruge
tijekom ožujka 2019. objavilo prvi natječaj za organizacije civilnoga društva iz Hrvatske. Poziv je
imao za cilj jačanje francusko-hrvatskih partnerstava kroz razvoj malih projekata (maksimalni
iznos potpore bio je 3.000 EUR) u jednom od tri prioritetna područja: ravnopravnost spolova,
klimatske promjene i okoliš, te tolerancija i sjećanje. Potpore dodijeljene u okviru ovog poziva
pokrivale su troškove vezane uz aktivnosti kao što su organizacija konferencija i okruglih stolova,
studijske posjete, zagovaranje, obuke, zajedničke publikacije, a koje su trebale biti realizirane u
partnerstvu s organizacijama iz Francuske.
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Europa za građane 2014 - 2020
Ured za udruge djeluje u svojstvu Nacionalne kontakt točke za program Europa za građane u Republici Hrvatskoj od 2007. godine. Ovaj
program Unije jedan je od centraliziranih programa Europske unije s ciljem promicanja suradnje među zemljama sudionicama Programa u
područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo, a provodi se pod stručnim vodstvom Izvršne agencije za
obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike (EACEA) iz Bruxellesa. Svrha Programa je poticati razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem
financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i
razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka.
Ured za udruge je tijekom 2018. organizirao i sudjelovao u 28 događanja na kojima je gotovo tisuću potencijalnih korisnika informirano o strukturi, ciljevima i
prioritetima te načinu prijave projektnih prijedloga na natječaje Programa. Također, snimljena su dva promotivna filma koja su korištena za promociju
Programa na nacionalnoj, ali i EU razini, s obzirom da su ih koristile i Izvršna agencija i Europska komisija pri organizaciji vlastitih događanja.
Uspostavljena je suradnja s kontakt točkom programa Kreativna Europa i koordinatorima Europske godine kulturne baštine 2018. pri Ministarstvu kulture, s
kojima je u listopadu održano zajedničko događanje „Kreativni građani“. 15. veljače 2018. održano je predstavljanje mogućnosti financiranja u sklopu Programa
za predstavnike gradova koji rade na pripremi i provedbi EU projekata, na sjednici Nadzornog odbora i članova Udruge gradova. Od 24. do 25. svibnja 2018.
kontakt točka je aktivno sudjelovala na međunarodnoj konferenciji „Towards A
Better Europe for Citizens“, organiziranoj povodom 5. obljetnice provedbe
Programa u Republici Srbiji u organizaciji Kancelarije za saradnju sa civilnim
društvom Republike Srbije, koja također djeluje u svojstvu kontakt točke Programa
i s Uredom za udruge kontinuirano surađuje u sklopu Programa. Također, od 11. do
12. lipnja 2018., u organizaciji Nacionalne kontakt točke u Bugarskoj,
predsjedavajućoj zemlji članici, u Sofiji je organizirana velika međunarodna
konferencija, u sklopu koje je održan i prvi sastanak svih kontakt točaka programa
Europa za građane i Kreativne Europe te predstavnika europskih institucija.
Međunarodna konferencija „Towards A Better Europe
for Citizens“, organizirana povodom 5. obljetnice
provedbe Programa u Republici Srbiji, Beograd, 24. –
25.5. 2018.
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Predstavnice Ureda za udruge u svojstvu kontakt točke Programa posjetile su u
Amsterdamu od 20. - 24. studenog 2018. kolege iz organizacije Dutch Culture –
nizozemske kontakt točke programa Europa za građane, radi razmjene znanja i
iskustava, unapređivanja promotivnih aktivnosti i suradnje dviju kontakt točaka.
Studijska posjeta sadržavala je radne sastanke vezane za osmišljavanje, pripremu i
izvršavanje promotivnih aktivnosti kontakt točaka, sinergijske aktivnosti s drugim
programima Unije, primjere dobre prakse dopiranja do ciljanih skupina, poticanja
vidljivosti Programa kroz promotivne materijale i on-line alate, način prikupljanja
statističkih podataka na razini svake od zemalja i suradnju s korisnicima. U sklopu
posjete organizirani su i sastanci s primjerima dobre prakse.
Posjeta kontakt točke kolegama u
organizaciji Dutch Culture, 20.-24.
studenog 2018.
Suradnja programa Unije - Kreativni
građani, Zagreb, 4. listopada 2018.
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Program Europa za građane 2014 2020: "Connecting Neighbors 2019 writing the EU story together",
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 22. do
24. listopada 2019.

Ured za udruge je u svojstvu kontakt točke tijekom 2019. organizirao i sudjelovao u 24 događanja, s
ukupno 862 sudionika. Uz fokus na povećanju kvalitete projektnih prijedloga iz Hrvatske, strateška odluka
je bila i produbiti suradnju s postojećim partnerima i proširiti je na nove organizacije, radi postizanja
sinergijskog učinka i veće vidljivosti Programa, osobito u svjetlu Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a u
prvoj polovici 2020. godine, te Gradom Rijeka – Europskom prijestolnicom kulture u 2020. U tu svrhu,
dogovorena je suradnja s Programom Kreativna Europa, potprogramom Kultura, Platformom za
međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske (CroSOL) i Ministarstvom vanjskih i europskih poslova.
Uspostavljena je suradnja i s Državnom školom za javnu upravu gdje su predstavnice kontakt točke u
travnju 2019. održale dvodnevnu radionicu „Međunarodni projekti za povezivanje lokalnih zajednica na
EU razini - Program Europa za građane 2014 - 2020“, na kojoj je 10 predstavnika lokalne i područne
samouprave steklo znanja i vještine vezane za upravljanje projektnim ciklusom i razradu projektnih ideja
unutar svojih lokalnih zajednica u sklopu tema i prioriteta vezanih za ovaj program Unije. Također,
nastavljena je suradnja na komplementarnim aktivnostima s Gongom, korisnikom operativne potpore
Programa.
Dodatno, u želji što jačeg učvršćivanja suradnje s regionalnim kontakt točkama iz Srbije, Slovenije i BiH od
22. do 24. listopada Ured za udruge u svojstvu kontakt točke organizirao je trodnevnu regionalnu radionicu
i umrežavanje potencijalnih prijavitelja u Sarajevu, na kojoj je sudjelovalo 10 sudionika iz svake zemlje
partnera. Također, u prosincu 2019. bili smo domaćin dvodnevnoj studijskoj posjeti kolega iz Kancelarije
za saradnju s civilnim društvom iz Srbije, s kojima je razmijenjena dobra praksa u provedbi aktivnosti i
unaprjeđenju rada kontakt točaka Programa.
Ukupno je prijavljeno 65 projektnih prijedloga iz Hrvatske, a udruge i druge neprofitne organizacije te
općine i gradovi mogli su zatražiti sredstva za provedbu projekata na teme Europskog sjećanja te
Demokratskog angažmana i građanskog sudjelovanja, u sklopu četiri natječaja koje je raspisala Izvršna
agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) iz Bruxellesa, s tri roka za dostavu
projektnih prijava (1. veljače, 1. ožujka i 1. rujna 2019.). 5

5

U sklopu programa Europa za
građane u Hrvatskoj je tijekom 2018.
na pozive bilo prijavljeno 48
projektnih prijedloga za financiranje,
a odabrano je 9 projekata ukupnog
iznosa 292.220,00 EUR.
U projektima je u svojstvu partnera
sudjelovalo još 76 organizacija iz
Hrvatske. Dodatno, udruzi Gong
odobrena je trogodišnja operativna
podrška u vrijednosti 594.283,00 EUR.

U sklopu programa Europa za
građane u Hrvatskoj je tijekom 2019.
za financiranje odabrano 12
projekata
ukupnog
iznosa
510.045,00 EUR (75% više sredstava
nego u 2018.).
Projekte
ukupne
vrijednosti
3.509.070,00 EUR u svojstvu partnera
provodit će još 75 organizacija iz
Hrvatske.

Nositelji projekata su organizacije iz Hrvatske. Više o projektima pogledati na: https://udruge.gov.hr/vijesti/12-uspjesnih-projekata-te-79-partnerskih-organizacija-tijekom-2019-u-sklopu-programa-europa-zagradjane-2014-2020-u-rh/5065
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Sudjelovanje Ureda za udruge u radu Ad hoc Radne skupine Vijeća EU-a za program Prava i vrijednosti
Zbog dugogodišnjeg iskustva kontakt točke Programa Europa za građane 2014 - 2020 te
ekspertize i uloge stručne službe Vlade RH vezane za razvoj i suradnju s organizacijama
civilnog društva, Ured za udruge Vlade RH od rujna 2018. godine sudjeluje u radu Ad hoc
Radne skupine Vijeća EU-a za JHA financijske instrumente (VFO) – program Prava i
vrijednosti, gdje aktivno doprinosi izradi „Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o
uspostavi programa Prava i vrijednosti“. Ovaj program nasljednik je triju dosadašnjih
programa - programa Prava, jednakosti i građanstva (REC program), programa Europa za
građane 2014 - 2020 (EfC program) u kojem Ured za udruge djeluje kao kontakt točka već
13 godina., kao i prijašnjeg programa Daphne. Tijekom austrijskog i rumunjskog
predsjedanja 2018. i 2019. održano je 7 sastanaka, ali predmet je ostao u postupku zbog
održavanja izbora za Europski parlament (svibanj 2019.), novog sastavljanja Europske
komisije te blokiranih pregovora vezanih za višegodišnji financijski okvir 2021. – 2027.
tijekom Finskog predsjedanja u drugoj polovici 2019. godine. Rad radne skupine će se
produžiti i za vrijeme hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unijeHR PRES-a.
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MEĐUNARODNA SURADNJA UREDA ZA UDRUGE

U sklopu poticanja regionalne i međunarodne suradnje na području razvoja civilnoga društva Ured za udruge redovito sudjeluje i organizira susrete s
delegacijama s područja jugoistočne Europe i šire radi razmjene iskustava i dobrih praksi za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.
Hrvatska iskustva i dobre prakse odnose se na strateški okvir suradnje između države i civilnoga društva, ključne dokumente, okvir financiranja programa
i projekata organizacija civilnoga društva, te standarde savjetovanja u kreiranju javnih politika.

Studijski posjeti Uredu za udruge
Studijski posjet delegacije Crne Gore Uredu za udruge Vlade RH (27. – 29. ožujka 2018.)
Od 27. do 29. ožujka 2018. godine Ured za udruge Vlade RH posjetila je delegacija Crne Gore s
ciljem razmjene iskustava i znanja o standardima javnog financiranja nevladinih organizacija.
Trodnevni studijski posjet organiziran je u sklopu projekta „Tehnička podrška razvoju
institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i nevladinih organizacija u Crnoj Gori“ koji se
financira se u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) 2014-2020- Podrška civilnom
društvu u Crnoj Gori 2014-2015. Delegaciju su činili predstavnici crnogorskog Ministarstva javne
uprave - Direktorata za međunarodnu saradnju i programe pomoći, Nacionalne kancelarije za
saradnju s nevladinim organizacijama te Direktorata za državnu upravu.
Posjet predstavnica Službe za
nevladine organizacije Republike
Slovenije Uredu za udruge Vlade
RH (24. travnja 2018.)
Na sastanku su razmijenjena iskustva Ureda za udruge u provedbi poziva za sufinanciranje
projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa EU, okvir i način djelovanja Ureda u Republici
Hrvatskoj i Republici Sloveniji te mogućnosti daljnje suradnje dvaju tijela.
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Posjet ukrajinske delegacije Uredu za udruge (11. – 12. lipnja 2018.)
Susret je organiziran pod vodstvom predstavnica iz Organizacije za europsku sigurnost i suradnju
(OESS) (engleski: Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) u okviru projekta
„Unapređenje institucionalnih kapaciteta Vlade Ukrajine i organizacija civilnog društva za
učinkovitu suradnju u procesu donošenja odluka“. Predstavnici Ureda za udruge upoznali su
predstavnike ukrajinske Vlade, Parlamenta i organizacija civilnoga društva s ulogom Ureda za
udruge u provedbi javnih savjetovanja te primjerima dobre prakse. Izlaganja o iskustvima
provođenja savjetovanja na nacionalnoj i lokalnoj razini te iskustvima organizacija civilnoga
društva u sudjelovanju u javnim savjetovanjima su održali i predstavnici iz Ministarstva zdravstva;
Krapinsko-zagorske županije; Mreže udruga Zagor i Savjeta za razvoj civilnoga društva Krapinskozagorske županije; GONG-a i ODRAZ-a, dok je Povjerenica za informiranje održala izlaganje o
pravu na pristup informacijama u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću.
Posjet delegacije Republike Srbije Uredu za udruge Vlade RH (21. - 23. listopada 2019.)
U sklopu projekta njemačko-srpske razvojne suradnje „Podrška reformi javne uprave u Srbiji“, koji provodi Njemačka organizacija za međunarodnu suradnju
(GIZ), predstavnici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Generalnog
sekretarijata Vlade Republike Srbije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave,
Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Republičkog sekretarijata za javne politike, Kabineta
predsjednika Vlade Republike Srbije i Njemačke razvojne agencije (GIZ) posjetili su Ured za udruge
Vlade Republike Hrvatske. Tijekom trodnevne studijske posjete (21. – 23. listopada 2019.)
članovima delegacije predstavljeni su oblici suradnje i uključivanja civilnoga društva u proces
oblikovanja javnih politika.
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Razmjena iskustava
Hrvatska iskustva u stvaranju poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva redovito su predmetom zanimanja zemalja jugoistočne Europe i šire, a
djelatnici Ureda za udruge sudjeluju u nizu događanja izvan Hrvatske radi razmjene znanja i iskustava u vezi s potporom razvoju i jačanju civilnoga društva.
Twinning projekt u Republici Makedoniji
Ured za udruge u suradnji sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU odabran je za provedbu Twinning light projekta u
Makedoniji na temu daljnjeg institucionalnog jačanja strukture i mehanizama za suradnju s civilnim društvom pod nazivom „Daljnja institucionalizacija
strukturiranih mehanizama za suradnju Vlade Republike Makedonije i civilnog društva“.
Korisnik projekta bilo je Glavno tajništvo Vlade Republike Makedonije, Odjel za suradnju s
nevladinim organizacijama, a projekt je trajao osam mjeseci. Sve planirane projekte aktivnosti
uspješno su provedene tijekom 2018. godine (Komponenta 1 - Podrška uspostavljanju
funkcionalnog institucionalnog tijela (Savjeta) za dijalog i suradnju Vlade i civilnog društva;
Komponenta 2 - Osnažena suradnja između Vlade i civilnoga društva uključujući reviziju
Strategije suradnje Vlade s civilnim društvom (2012.-2017.), priprema novog Akcijskog plana
za razdoblje od 2018. do 2020. godine za provedbu Strategije suradnje Vlade s civilnim
društvom, priprema pisanih preporuka o postojećim nacrtima dokumenata vezanih za
prioritetne mjere iz Strategije suradnje Vlade s civilnim društvom, priprema programa obuke
i materijala za obuku te organiziranje radionica za prijenos znanja; Komponenta 3 - Promocija
rada Savjeta i Akcijskog plana (2018. - 2020.) za Strategiju suradnje Vlade s civilnim društvom
u javnosti). Dragocjeno iskustvo na provedbi ovog twinning projekata steklo je deset
djelatnika Ureda za udruge. Nakon toga, nekoliko djelatnika Ureda za udruge je tijekom 2018.
i 2019. sudjelovalo u provedbi Twinning projekata na Kosovu i u Crnoj Gori.
Konferencija „The road to financial sustainability of civil society organizations“ i „How to ensure effective implementation“ (15. – 16. svibnja 2018.),
Republika Moldova
Cilj prve konferencija bila je razmjena iskustava zemalja Europske unije na temu politike javnog financiranja organizacija civilnoga društva (sa naglaskom na
dodjelu bespovratnih sredstava) te kratka analiza postojećeg modela javnog financiranja u Republici Moldovi. Predstavljeno je i iskustvo Republike Hrvatske
po pitanju dodjele bespovratnih sredstava iz javnih izvora organizacijama civilnoga društva. Na drugoj konferenciji razmijenila su se iskustva na temu
implementacije nacionalnih strategija razvoja civilnoga društva u zemljama članicama Europske unije, uključujući i iskustvo Republike Hrvatske u ovom
području.

42

Warsaw International Seminar (27. - 28. lipnja 2019.), Republika Poljska
Događanje je organizirao National Freedom Institute – Centre for Civil Society Development (poljska državna zaklada za razvoj civilnoga društva). Na seminaru
su sudjelovali predstavnici 17 institucija zaduženih za suradnju s OCD-ima iz cijele EU. Uz prezentaciju najboljih praksi, na panelima se raspravljalo o uključivanju
mladih u društvene procese te o politikama podrške razvoju civilnoga društva. Predstavnik Ureda je izložio iskustva i praksu u razvoju poticajnog okruženja za
razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj (prezentacije zemalja – I dan) te je također sudjelovalo u panelu: How to provide a stable development of the
civil society? Four countries response.
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VI. INFORMIRANJE I EDUKACIJE
S ciljem osiguranja kontinuirane podrške državnim službenicima u primjeni standarda savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te financiranja projekata
i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora, Ured za udruge provodi radionice namijenjene državnim i lokalnim službenicima koji rade na
poslovima informiranja, suradnje s udrugama, ostalim organizacijama civilnoga društva i interesnim skupinama te poslovima pripreme i provedbe
natječaja za financiranje projekata i programa udruga. Ured provodi i informativne radionice za potencijalne prijavitelje na EU natječaje. Također, Ured
pruža informacije i stručnu pomoć građanima i organizacijama civilnoga društva iz svoje nadležnosti.
EDUKACIJA

2018.

2019.

Standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće Standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge – osnovna radionica i „Standardi
dobro koje provode udruge
praćenja, vrednovanja i izvještavanja o financiranim programima i
Kroz dvodnevne radionice polaznike se upoznavalo s kriterijima, standardima, projekatima od interesa za opće dobro koje provode udruge - napredna
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja koje su obvezni primjenjivati
radionica
davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora prilikom financiranja programa
i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Glavni cilj Kroz osnovnu trodnevnu radionicu polaznike se upoznavalo s kriterijima,
radionice bio je osvijestiti mogućnosti kreiranja društvenih promjena kroz standardima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja koji su
učinkovito planiranje, provedbu natječaja za financiranje, te praćenje obvezni primjenjivati davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora prilikom
financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
provedbe i vrednovanje financiranja programa i projekata udruga.
udruge, a kroz naprednu dvodnevnu radionicu polaznike se upoznalo sa
Održane su 4 edukacijske radionice za 81 polaznika.
standardima praćenja provedbe projekata, vrednovanja i izvještavanja.
Glavni cilj ovih radionica bio je osvijestiti mogućnosti kreiranja društvenih
promjena kroz učinkovito planiranje, provedbu natječaja za financiranje, te
praćenje provedbe i vrednovanje financiranja programa i projekata udruga.
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Održano je 5 osnovnih edukacija za 102 sudionika i 4 napredne edukacije
za 82 sudionika.
Dodatno, u 2019. godini održane su i 4 jednodnevne radionice namijenjene
javnim trgovačkim društvima kao davateljima financijskih sredstava
programima i projektima udruga putem sponzorstava i donacija iz prihoda
javnih trgovačkih društava.
Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje sa zainteresiranom Kako pripremiti i provesti učinkovito savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
Kroz radionicu polaznike se informira o metodama savjetovanja i alatima za
praktičnu primjenu u provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u oblikovanju zakona, drugih propisa i akata i Zakona o pravu na
pristup informacijama te se time unapređuje praksa savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika.

Kroz radionicu polaznike se informira o metodama savjetovanja i alatima za
praktičnu primjenu u provedbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u oblikovanju zakona, drugih propisa i akata i Zakona o pravu na
pristup informacijama te se time unapređuje praksa savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika.

Održane su 2 radionica na kojima je sudjelovalo 24 polaznika.

Održane su 3 radionica za 57 sudionika.

Kako uključiti civilno društvo u pripremu i provedbu lokalnih programa od Modeli suradnje javne uprave i civilnog društva u pripremi, provedbi,
javnog interesa – uvod u strateško planiranje
praćenju i vrednovanju javnih politika
Svrha radionice je upoznavanje s definicijom i ciklusom javne politike, glavnim
značajkama strateškog dokumenta (lokalnih programa od javnog interesa),
koracima u njegovoj izradi i provedbi te metodama za uključivanje
organizacija civilnoga društva u navedene procese.
Održane su 2 radionice za 32 sudionika.

Radionica je prije svega namijenjena službenicima koji u svakodnevnom radu
surađuju s udrugama i ostalim organizacijama civilnoga društva te
službenicima koji rade na pripremi i provedbi strateških dokumenata i
pripremi propisa, a potom i djelatnicima ureda državne uprave u županijama
koji rade na poslovima registracije udruga te primjeni drugih propisa koji
uređuju djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnoga društva. Radionica
je također namijenjena i državnim službenicima koji rade na izradi i praćenju
provedbe strateško-planskih dokumenata koji žele biti educirani o javnim
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politikama, procesu kreiranja i praćenja provedbe strateško-planskih
dokumenta te komuniciranju rezultata praćenja provedbe.
Održane su 3 radionica za 63 sudionika.
Međunarodni projekti za povezivanje lokalnih zajednica na EU razini Program Europa za građane 2014-2020
Sudionici edukacije stekli su znanja i vještine vezane za upravljanje
projektnim ciklusom i razradu projektnih ideja unutar svojih lokalnih
zajednica u sklopu tema i prioriteta vezanih za ovaj program Unije.
Održana je 1 radionica za 9 sudionika.

KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU
2018.
o

o

4 izvješća objavljena (o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2017., o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i
akata u 2017., o financiranju organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2016. godini)
12 zahtjeva za davanje prethodnog mišljenja Ureda za udruge organizacijama civilnoga društva koje traže pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske
nad javnim događanjima

2019.
o
o

3 izvješća objavljena (o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2018., o radu Ureda za udruge u 2017., o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom
javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2018.)
6 zahtjeva za davanje prethodnog mišljenja Ureda za udruge organizacijama civilnoga društva koje traže pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske
nad javnim događanjima
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2018.

2019.

166.442 posjeta internetskoj stranici
Ureda za udruge (udruge.vlada.hr)

94.784 posjeta internetskoj stranici
Ureda za udruge (udruge.vlada.hr)

154 vijesti objavljene na internetskoj
stranici Ureda za udruge

102 vijesti objavljene na internetskoj
stranici Ureda za udruge

2 biltena Ureda za udruge poslana na
445 adrese

6 biltena Ureda za udruge poslana na
510 adresa

1.557 odgovorena upita građana,
udruga i institucija elektroničkom i
redovnom poštom te telefonom

954 odgovorena upita građana,
udruga i institucija elektroničkom i
redovnom poštom te telefonom
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URED ZA UDRUGE U BROJKAMA
STRUKTURA PRORAČUNA UREDA ZA UDRUGE U 2018. I 2019. GODINI6

2018.

6

2019.

Konačni plan
proračuna Ureda za
udruge iznosio je
109.559.215,00 kn.

Konačni plan
proračuna Ureda za
udruge iznosio je
166.668.077,00 kn.

Izvršenje proračuna
Ureda za udruge
iznosilo je
94.243.891,33 kn
odnosno 86%.

Izvršenje proračuna
Ureda za udruge
iznosilo je
117.602.365,36 kn
odnosno 71%.

Detaljne informacije o izvršenju proračuna Ureda za udruge redovito se objavljuju na internetskoj stranici Ureda za udruge, u rubrici: Pristup informacijama/ Financijski
dokumenti
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