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Zagreb, 25. svibnja 2020.  

 

ZAPISNIK 

S 1. (KONSTITUIRAJUĆE) SJEDNICE 7. SAZIVA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA  

DRUŠTVA  

 

održane 20. svibnja 2020. (srijeda) s početkom u 17:00 sati 

u 

Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb,  

Plenarna glavna dvorana 

 

                                                          Dnevni red 

 

 

1. Usvajanje Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva 

2. Izbor predsjednika/ice i zamjenika/ice predsjednika/ice Savjeta 

3. Razno 

 

 

Prisutni članovi/članice:, Krešimir Partl (Ministarstvo kulture), Nevenka Benić (Ministarstvo 

hrvatskih branitelja) Martina Štefković (Ministarstvo financija), Davor Golenja  (Ministarstvo 

zaštite okoliša i energetike), Mario Šiljeg (Ministarstvo zaštite okoliša e energetike), Nikolina 

Brnjac (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova), Katica Prpić (Ministarstvo uprave), Dragan 

Jelić (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava), Nikolina Klaić (Ministarstvo regionalnoga 

razvoja i fondova Europske unije), Frano Matušić (Ministarstvo turizma), Tomislav Družak 

(Središnji državni ured za šport), Sonja Žerjav (Ured predsjednika Vlade RH), Alen Tahiri (Ured 

za ljudska prava i prava nacionalnih manjina), Helena Beus (Ured za udruge), Cvjetana Plavša 

– Matić (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva), Blaženka Sečkar (Demokratizacija, 

vladavina prava te razvoj obrazovanja), Sven Janovski (Djelovanje mladih), Josip Lucić 

(Djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata), Domagoj Šavor (Kultura), Branka Mrzić 

Jagatić (Skrb o djeci), Nikola Tadić (Skrb o osobama s invaliditetom), Štefica Karačić (Socijalna 

skrb), Suzana Šop (Sport), Hrvoje Nekić (Tehnička kultura), Ivan Novosel (Zaštita i promicanje 

ljudskih prava), Željka Leljak Gracin (Zaštita okoliša i održivi razvoj), Danko Relić (Zaštita 

zdravlja i unaprjeđenje kvalitete života), Sanja Keretić (Zaštita potrošača), Mihaela Turniški 

(Turizam),  Renata Gubić (Zaklade), Marija Hanževački (Sindikati), Biserka Stojić (zaštita 

zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja), Nives Kopjatich Škrlec (Udruga gradova u Republici 

Hrvatskoj), Mladen Puškarić (Hrvatska zajednica općina). 

 

Prisutni zamjenici/e članova: Nina Krznarić Uroda (Ministarstvo za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku)  Antonija Margeta (Ministarstvo zdravstva), Vesna Lendić Kasalo 

(Ured za udruge), Luka Bogdan (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva), Vesna Lendić 

Kasalo (Ured za udruge), Jasna Abramović (Hrvatska zajednica županija). 

 



Prisutni iz Ureda za udruge: Stela Fišer Marković, Nemanja Relić, Kristina Šimić 

 

 

Ukupno je bilo prisutno 35 od 37 članova (ili zamjenika članova) Savjeta (19 od 20 

predstavnika/predstavnica organizacija civilnog društva te 16 od 17 

predstavnika/predstavnica tijela javne vlasti). 
 

Ispričani članovi/članice i zamjenici članova Savjeta: Marija Šutina i Iva Nappholz (udruge 

poslodavaca), Marko Košiček (Ministarstvo znanosti i obrazovanja). 

 

 

Utvrđen je kvorum. 

 

Ravnateljica Ureda za udruge, Helena Beus, pozdravila je sve prisutne članove i zamjenike članova 

Savjeta. Istaknula je da Savjet za razvoj civilnog društva djeluje u kontinuitetu već gotovo 

osamnaest godina kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske i glavni forum za 

strukturirani dijalog između tijela državne uprave i predstavnika udruga i ostalih aktera 

organiziranog civilnog društva o svim pitanjima koja utječu na okruženje za razvoj civilnog 

društva u Republici Hrvatskoj. 

 

Iako je formiranje sedmog saziva Savjeta potrajalo malo duže pozdravila je sve u ime Ureda za 

udruge, stručne službe Vlade RH i stručne i tehničke podrške Savjetu. Kao što je svima poznato 

sedmi saziv Savjeta za razvoj civilnoga društva imenovan je na sjednici Vlade RH održanoj 7. 

svibnja 2020.  

 

Imajući u vidu da nema predsjednika i zamjenika predsjednika šestog saziva Savjeta koji bi mogli 

otvoriti ovu sjednicu, Helena Beus je zamolila suglasnost da kao ravnateljica Ureda za udruge vodi 

ovu sjednicu do izbora predsjednika ili predsjednice Savjeta. 

 

Prije nego se otvorila rasprava o dnevnom redu, na prijedlog ravnateljice Ureda, predstavili su se 

svi prisutni članovi, odnosno zamjenici članova Savjeta. 

 

U sklopu poziva na sjednicu, članovi Savjeta dobili su predloženi Dnevni red: 

 

1. Usvajanje Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva 

2. Izbor predsjednika/ice i zamjenika/ice predsjednika/ice Savjeta 

3. Razno 

 

Blaženka Sečkar se javila vezano za dopunu dnevnog reda s točkom: Izbor predstavnika-ica 

organizacija civilnog društva u Europski gospodarski i socijalni odbor, a za koji su se kandidature 

prikupljale do utorka 19.5.2020., odnosno do dana uoči konstituirajuće sjednice. Prijedlog dopune 

uputila je svim članovima Savjeta putem e-maila. Prijedlog je uključivao: 

 

Na konstituirajućoj sjednici 20.5. odabrati 5-ero člano Povjerenstvo u sastavu 3 predstavnika 

Savjeta iz redova udruga i drugih organizacija civilnog društva iz različitih područja djelovanja, 

1 predstavnik UZUVRH-a i 1 predstavnik MVEP-a koje će u najkraćem roku obaviti intervjue s 



kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete, te do petka 29.5. dostaviti Savjetu prijedlog 

izabranih kandidata o kojima Savjet elektronički glasa, te rezultat svog glasanja upućuje resornom 

Ministarstvu.  

 

U najkraćem mogućem roku Ured za udruge organizirati online ili uživo predstavljanje kandidata, 

te glasanje o kandidatima u dva kruga kako bi se očuvala autonomija predstavnika ocd-a u EGSO-

u. U prvom krugu glasanja sudjeluje 14 članova iz redova udruga i drugih ocd-a, te se samostalno 

glasa o predloženim kandidatima. Nakon dobivenog legitimnog i autonomno izabranog 

zajedničkog prijedloga kandidata od strane udruga i drugih ocd-a, u drugom krugu glasanja bi 

cjelokupni saziv Savjeta glasao o prihvaćanju ili odbijanju predložene kandidature do petka 29.5..  

 

Na oba predložena načina bi se očuvala autonomija odabira predstavnika ocd-a u navedeno tijelo, 

te ne bi došlo do narušavanja izbora u odnosu na predstavnike sindikata i udruge poslodavaca. 

Dodatno, potvrdilo bi se povjerenje predstavnika ocd-a u savjetodavnom tijelu da ga se priznaje 

autonomno kao ravnopravnog partnera i uvažava doprinos u sukreiranju javnih politka. 

 

Helena Beus odgovorila je da će se navedena točka obraditi na sljedećoj sjednici Savjeta. Blaženka 

Sečkar predložila je da se informacije o izboru članova Europskog gospodarskog i socijalnog 

odbora prezentiraju članovima Savjeta pod točkom Razno. 

 

Sanja Keretić imala je upit vezan za javnost rada Savjeta to je prijenos sjednica Savjeta, kako bi 

zamjenici članova Savjeta te javnost imali informacije o radu Savjeta. Do sada su se sjednice 

prenosile pute Youtube kanala Ureda. 

 

Helena Beus smatra da se prvo treba usvojiti dnevni red kako bi se moglo razgovarati o drugim 

temama. Vezano za ovu sjednicu nije bilo tehničkih i infrastrukturnih, kao ni sigurnosnih uvjeta za 

prijenos sjednice. 

 

Marija Hanževački imala je upit vezan za izbor članova EGSO. Zanimalo ju je zašto će se o ovoj 

temi raspravljati na idućoj sjednici te je podsjetila da Republika Hrvatska trenutno predsjeda 

Vijećem EU te da će biti vjerojatno jedina država u EU koja će kasniti s dostavom imenovanja 

kandidata za članove EGSO. Zanimalo ju je kada će biti sljedeća sjednica. 

 

Helena Beus odgovorila je da su kandidature pristigle i sukladno dogovoru s novim predsjednikom 

ili predsjednicom u najkraćem roku će organizirati sjednicu na kojoj bi se kandidati predstavili 

Savjetu. 

 

Blaženka Sečkar ponovila je prijedlog da se ova tema raspravi pod točkom Razno. 

 

Marija Hanževački smatra da je potrebno na današnjoj sjednici definirati proceduru izbora članova 

EGSO iz reda organizacija civilnoga društva. 

 

Helena Beus navela je da je metodologija izbora bila navedena u Javnom pozivu na predlaganje 

kandidata za članove Europskog gospodarskog i socijalnog odbora iz reda organizacija civilnoga 

društva. 

 



Blaženka Sečkar je navela i da su članovi Savjeta prije sjednice na e-mail dobili prigovor na izbor 

predstavnika zaklada u sedmi saziv Savjeta koji su uputile zaklade ZAMAH, SOLIDARNA i 

Zajednički put. Smatra da je potrebno raspraviti navedeni prigovor prije nego se može pristupiti 

glasanju. 

 

Helena Beus je odgovorila da se o toj temi može raspravljati pod točkom Razno.  

 

Dnevni red je usvojen s 27 glasova za, 1 protiv i 7 suzdržanih.  

 

Ad 1. - Usvajanje Poslovnika Savjeta za razvoj civilnoga društva 

 

Na samom početku rada Savjeta potrebno je usvojiti Poslovnik Savjeta za razvoj civilnoga društva. 

Poslovnik uređuje prava i obveze članova Savjeta, izbor, prava i obveze predsjednika Savjeta i 

zamjenika predsjednika Savjeta, pripremu i način sazivanja sjednice, tijek sjednice i način 

odlučivanja, radne skupine Savjeta, pitanja financijske i organizacijske potpore članovima Savjeta, 

postupak kandidiranja i izbora predstavnika organizacija civilnoga društva u povjerenstva, 

savjetodavna ili radna tijela na zahtjev tijela državne uprave, ureda Vlade i drugih tijela javne 

vlasti, kriterije i postupak kandidiranja i izbora članova i zamjenika članova Savjeta iz reda udruga 

i ostalih organizacija civilnoga društva te druga pitanja ustroja i rada Savjeta. 

Na e-mail adrese, dan prije sjednice, dostavljen je prijedlog Poslovnika za eventualne nadopune 

ili izmjene Poslovnika. Otvorena je rasprava ukoliko netko želi dati prijedlog vezan za prijedlog 

Poslovnika. 

U slučaju da ima prijedloga za izmjenu ili nadopunu pojedinih odredbi Poslovnika, prvo se glasa 

o tim izmjenama, a onda o Poslovniku u cjelini. 

Helena Beus otvorila je raspravu o prijedlogu Poslovnika. 

Branka Mrzić Jagatić informirala je da je 8 članova Savjeta poslalo svoje komentare na prijedlog 

Poslovnika svim članovima Savjeta putem e-maila. Napomenula je da su prijedlog novog 

Poslovnika dobili relativno kasno. 

Helena Beus predložila je da se glasa o ovom prijedlogu izmjena Poslovnika. 

Danko Relić je naglasio da neke stvari vezane uz proceduru nisu jasne. Također, Poslovnik je 

dostavljen članovima samo 24 sata prije sjednice. Smatra kako je potrebno odrediti se hoće li 

Poslovnik normirati sve procese ili će Poslovnik definirati samo okvirno postupanje Savjeta. Neke 

stvari su prenormirane, dok su neke nedovoljno normirane. Postavlja se pitanje sudjelovanja 

medija na sjednicama kao i zamjenika članova. 

Marija Hanževački smatra da članak 21. nije dovoljno jasan. Ima dodatna pitanja vezana za 

Poslovnik. Referirala se na članak 8. koji se odnosi na izbor predsjednika Savjeta te je predložila 

da u se u slučaju više od dva kandidata glasanje organizira u dva kruga. Također ne vidi svrhu 

odredbe da se kandidati predstavljaju tek ukoliko u prvom krugu nitko ne dobije natpolovičnu 

većinu. Uspoređivala je novi Poslovnik s Poslovnikom iz prethodnog Savjeta te smatra da nisu 

bile potrebne veće izmjene prethodnog Poslovnika. Smatra da je vrlo važno da se vrate odredbe iz 



prethodnog Poslovnika vezane za uključivanje javnosti. Ključno je da javnost zna o čemu se 

raspravlja na sjednicama i da svi dokumenti budu dostupni.  

Helena Beus navela je da je Poslovnik potrebno donijeti da Savjet može započeti s radom. Što se 

tiče snimanja sjednica, stvari se mogu promijeniti. Na sljedećim sjednicama Poslovnik se može 

mijenjati sukladno potrebama. U odnosu na prethodni Poslovnik, u članak 8. se nije interveniralo. 

Blaženku Sečkar zanimalo je koja je bila motivacija za izmjene Poslovnika i koje su to uočene 

potrebe u prethodnom sazivu dovele do ovih izmjena. 

Sven Janovski postavio je pitanje o tome zašto prema prijedlogu novog Poslovnika sjednicama ne 

mogu prisustvovati zamjenici članova, što je bitno zbog rada u radnim tijelima. Iako su 

epidemiološke mjere na snazi, to ne znači da se ova praksa treba navoditi u Poslovniku. 

Helena Beus odgovorila je ideja je bila unaprijediti Poslovnik i da zamjenici članova mogu 

sudjelovati na sjednicama. Epidemiološke mjere će potrajati neko vrijeme te to treba uzeti u obzir. 

Branka Mrzić Jagatić navela je da je Poslovnik temeljni dokument po kojem će Savjet djelovati u 

sljedeće tri godine te je neke izbačene elemente potrebno vratiti u dokument. Dostavljeni su 

komentari na šest članaka te smatra da izmjene nisu samo tehničke, već suštinski mijenjaju način 

rada Savjeta. 

Ivan Novosel smatra da je potrebna revizija Poslovnika te se slaže s komentarom Danka Relića da 

Poslovnik nije ujednačen u pogledu odredbi koje propisuje. Predlaže da se usvoji tekst Poslovnika 

iz prethodnog saziva kako bi se mogao izabrati predsjednik Savjeta i zamjenik predsjednika, a da 

se za izradu novog Poslovnika osnuje radna skupina. 

Željka Leljak Gracin je navela da je već devet godina članica Savjeta i da je ovo tijelo bilo vrlo 

važno za uspostavu dijaloga između tijela državne uprave i organizacija civilnoga društva. Otkad 

je ona članica Savjeta, nikad nije bilo ovako duge rasprave vezane za donošenje Poslovnika. 

Ponovila je da je Poslovnik dostavljen tek dan prije sjednice i predložene izmjene nisu samo 

tehničke. Toliko velike izmjene Poslovnika nije moguće kvalitetno raspraviti na ovoj sjednici 

Savjeta. 

Cvjetana Plavša – Matić smatra da je Poslovnik važan jer daje okvir za rad. Dva su prijedloga 

istaknuta: rad po prethodnom Poslovniku ili rasprava o prijedlogu novog Poslovnika. Nadovezala 

se kako Poslovnik koji je vrijedio u prethodnom sazivu nije dostavljen članovima Savjeta te ga 

zapravo nije moguće usvojiti. 

Blaženka Sečkar je predložila da se svima pošalje prethodni Poslovnik budući da druga opcija koja 

se tiče rasprave o svim točkama prijedloga novog Poslovnika će sigurno poprilično potrajati. 

Frano Matušić naglasio je da na konstituirajućim sjednicama tijelo donosi Poslovnik o svom radu. 

Zanimalo ga je da li se suštinski miljenju odredbe vezane za izbor predsjednika i zamjenika 

predsjednika. Ukoliko to nije slučaj, predložio je da se nastavi s procedurom izbora, a da izabrani 

za sljedeću sjednicu pripreme izmjene i dopune Poslovnika.  



Helena Beus je navela da se odredbe vezane za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 

Savjeta nisu mijenjale. 

Suzana Šop je navela da nigdje nije navedeno da je nužno na prvoj sjednici usvojiti Poslovnik. 

Može se usvojiti prijedlog Poslovnika, a da se na sljedećoj sjednici usvoje izmjene i dopune 

Poslovnika ili da se prijedlog Poslovnika povuče i da se pripremi za sljedeće sjednicu. 

Željka Leljak Gracin podsjetila je da je jedan od prijedloga i bio vezan uz to da se članak 8. izmjeni 

na način da se kandidati za predsjednika i zamjenika predsjednika predstave prije glasanja. 

Helena Beus predložila je glasovanje o prijedlogu dopuna, no Blaženka Sečkar smatra da se ne 

može glasati dok se ne zna kako prijedlog izmjena glasi. 

Frano Matušić smatra da se svi mogu usuglasiti oko predstavljanja kandidata, za to nije potrebna 

promjena Poslovnika. 

Željka Leljak Gracin smatra da je potrebno za taj postupak dopuniti Poslovnik. Blaženka Sečkar 

smatra da se ne može dogovarati o izmjeni jednog članka, a ne o svim drugim prijedlozima 

izmjena. 

Pristupilo se glasanju o prijedlogu Poslovnika. Poslovnik je usvojen s 26 glasova ZA, 6 PROTIV 

i tri SUZDRŽANA. 

Marija Hanževački je ponovila da je potrebno definirati rokove i postupak za izmjene i dopune 

Poslovnika. Helena Beus odgovorila je da će se to definirati pod točkom Razno. 

Ad 2. - Izbor predsjednika/ice i zamjenika/ice predsjednika/ice Savjeta 

 

Sukladno Poslovniku, Savjet bira predsjednika iz reda članova Savjeta – predstavnika udruga i 

drugih organizacija civilnog društva. Isticanje kandidata za predsjednika Savjeta je javno. 

 

Ako je istaknut samo jedan kandidat glasuje se javno. 

 

U slučaju da je istaknuto više od jednog kandidata glasanje o istaknutim kandidatima obavlja se 

tajno. Izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu ukupnog broja članova Savjeta.  

 

Ukoliko nakon glasanja niti jedan kandidat nema potrebnu većinu svih članova Savjeta, glasanje 

će se ponoviti nakon osobnog predstavljanja kandidata. Ukoliko nakon ponovljenog glasanja niti 

jedan kandidat nema potrebnu većinu, novo isticanje kandidata i glasanje održava se na prvoj 

sljedećoj sjednici Savjeta koju će sazvati ravnatelj Ureda za udruge. 

 

Savjet bira zamjenika predsjednika Savjeta iz reda predstavnika tijela državne uprave i ureda Vlade 

Republike Hrvatske. Isticanje kandidata za zamjenika predsjednika Savjeta je javno.  

Ako je istaknut samo jedan kandidat glasuje se javno. 

 

U slučaju da je istaknuto više od jednog kandidata glasovanje o istaknutim kandidatima obavlja se 

tajno. Izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu ukupnog broja članova Savjeta. 

 



Helena Beus je naglasila kako članovi odnosno zamjenici članova Savjeta tajno glasuju na 

glasačkim listićima na kojima navode ime kandidata predloženog za predsjednika, odnosno 

potpredsjednika Savjeta. Predstavnici Ureda za udruge zaduženi su za prebrojavanje glasačkih 

listića. 

 

Sukladno usvojenom Poslovniku: 

 

(1) Predsjednik Savjeta predlaže dnevni red sjednice Savjeta, brine o poštivanju Poslovnika 

Savjeta i usvojenoga dnevnog reda, utvrđuje raspored izvještavanja i rasprava po pojedinim 

pitanjima, daje riječ sudionicima rasprave i formulira prijedlog zaključaka i odluka koje potom 

daje na glasovanje. 

(2) Zamjenik predsjednika Savjeta obavlja poslove predsjednika u njegovom odsustvu, te 

predstavlja Savjet u pitanjima za koja dobije mandat  članova odnosno predsjednika Savjeta. 

(3) Ukoliko predsjednik Savjeta podnese ostavku, zamjenik predsjednika obavlja poslove 

predsjednika Savjeta do izbora novog predsjednika.  

 

Istaknute su dvije kandidature za predsjednika Savjeta:  

 

Kandidature su istakli Danko Relić i Nikola Tadić. 

 

Prvi se je predstavio Danko Relić. Naveo je da je prvi put izabran u Savjet u području zaštite 

zdravlja i unaprjeđenje kvaliteta života. Liječnik je i dolazi iz Udruge narodnog zdravlja Andrija 

Štampar koja je osnovana 2009. Udruga djeluje na principima Andrije Štampara, utemeljitelja 

javnog zdravstva. Ti principi mogu se primijeniti i na civilno društvo.  

Potrebno je što više komunicirati s civilnom društvom te uključiti medije u djelovanje Savjeta. 

Istaknuo je nekoliko ključnih točaka koje su ključne u svom djelovanju: prilagodba Poslovnika, 

hitan završetak i donošenje Strategije za razvoj poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, 

inzistiranje na osiguranju dostatnih financijskih sredstava za funkcioniranje civilnoga društva, a 

pandemija COVID-19 je prilika da se financiranje poveća jer su organizacije civilnoga društva u 

velikom dijelu iznijele ovu krizu. Naveo je i poštivanje kalendara natječaja, suradnju sa svim 

relevantnim tijelima, kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini. Na izborima za članove 

Savjeta glasovalo je manje od 1,5% od registriranih udruga u RH i to je potrebno promijeniti. 

Potrebno je osigurati i kontinuitet u radu Savjeta te planira sastanak s predsjednicom Savjeta u 

prethodnom mandatu.  

 

Branka Mrzić Jagatić se javila za riječ te navela da dolazi iz reda osam organizacija koje su i 

predložile Nikolu Tadića za predsjednika Savjeta. Nikola Tadić 17 godina djeluje u civilnom 

društvu, poglavito u pogledu zaštite prava osoba s invaliditetom. Zbog dokazanih kompetencija, 

radnog iskustva i osobnih kvalifikacija predlaže se Nikola Tadić za predsjednika Savjeta. 

 

Nikola Tadić  obratio se okupljenima. Zahvalio se kolegama koji su ga kandidirali. Naveo je da je 

sa 17 godina počeo njegov put u civilnom društvu kada je počeo volontirati. Djelovao je u raznim 

organizacijama civilnoga društva, vjerskim organizacijama, organizacijama mladih te 

organizacijama koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom. Djelovao je i u malim organizacijama, 

kao i u velikim mrežama i koordinacijama. Smatra da je Savjet idealna platforma za povezivanje 

između sektora te da ima izniman potencijal i ulogu. Posljednjih šest godina radi u Savezu udruga 



za autizam Hrvatske – prihvaćen je od korisnika, od predstavnika udruga kao i saveza udruga s 

invaliditetom temeljem čega je i predložen za člana Savjeta u području brige za osobe s 

invaliditetom. Zahvalio se protukandidatu jer je otvorio niz bitnih pitanja. I u ovim krizama civilno 

društvo je odlično reagiralo. Nada se da će imati priliku djelovati kao predsjednik ovog saziva 

Savjeta. 

 

Budući da je zaprimljeno više kandidatura glasovanje će biti tajno. 

 

Sven Janovski istakao je da postoji disproporcija moći između organizacija civilnoga društva i 

tijela državne uprave te je poručio da je Nikola Tadić dobio povjerenje većine predstavnika 

organizacija civilnoga društva u Savjetu. 

 

Sukladno zaprimljenim glasačkim listićima Nikola Tadić dobio je 10 glasova a Danko Relić 25, 

Za predsjednika Savjeta izabran je Danko Relić 

 

Nakon izbora predsjednika Savjeta, prešlo se na izbor zamjenika predsjednika. Zamjenik 

predsjednika bira se iz reda predstavnika tijela državne uprave.  

 

Nikola Jelić predložio je Nikolinu Klaić, predstavnicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije. 

 

Nikolina Klaić se predstavila: navela je da je državna tajnica u MRRFEU, te je i u prethodnom 

sazivu Savjeta bila članica Savjeta. Smatra da udruge imaju važnu ulogu u jačanju demokracije. 

Potrebno je razvijati dijalog između tijela državne uprave i organizacije civilnoga društva, 

pogotovo u konzultacijama prilikom donošenja propisa. Zalaže se za konstruktivan dijalog. 

 

Nikolina Klaić izabrana je za zamjenicu predsjednika Savjeta sa 34 glasa ZA i jednim suzdržanim 

glasom. 

 

Danko Relić i Nikolina Klaić zahvalili su se okupljenima na povjerenju i izboru. 

 

Ad. 3.  - Razno 

 

Danko Relić preuzeo je vođenje sjednice.  

 

Izbor jednog predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Upravnog vijeća 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

 

Temeljem zahtjeva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za udruge objavio je je javni poziv 

za izbor predstavnika organizacija civilnoga društva za člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje. 

 

Zaprimljene su sljedeće valjane kandidature: 

 

1. Jelena Ostojić (Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju - BRID) 

2. Martin Makarun (Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava) 



3. Dubravko Šopar (Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu 

„IMPRESS“ Daruvar) 

4. Svjetlana Marijon (Udruga ZAMISLI) 

5. Jeniseja Fištrek (Savez nezaposlenih Hrvatske) 

6. Iva Jovović (Udruga za unapređenje kvalitete življenja „LET“) 

 

Elektroničkom poštom članovi Savjeta zaprimili su životopise predloženih kandidata. Na sjednici 

je provedeno glasanje o predloženim kandidatima. Sukladno Poslovniku, članak 21., stavak 3., 

ukoliko se glasanje vrši na sjednici, odsutnim članovima Savjeta omogućuje se dopisno glasanje 

ili glasanje tijekom sljedeća 3 radna dana elektroničkom poštom, stoga će Ured za udruge odsutnim 

članovima Savjeta nakon sjednice dostaviti glasački listić. Sukladno glasačkim listićima 

zaprimljenima na sjednici, Jelena Ostojić dobila je 9 glasova, Martin Makarun 24 glasa, a Iva 

Jovović 1 glas. Ostali kandidati nisu dobili glasove. 

 

Predsjednik Savjeta je temeljem upita pojasnio da će se u najkraćem mogućem roku organizirati 

sljedeća sjednica Savjeta posvećena izboru predstavnika organizacija civilnoga društva u EGSO.  

 

Također, zamolio je sve koji imaju prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika da ih dostave u idućih 

sedam dana. Zamolio je i one koji su već dostavili svoje komentare da ih ponovno pošalju, budući 

da su primijećene određene poteškoće kod nekih članova vezano uz primanje mailova na 

zajedničkoj mailing listi. 

 

Ivan Novosel je predložio da se vezano uz Poslovnik uspostavi radna skupina koja bi bila zadužena 

za izradu prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika. Danko Relić je odgovorio da je potrebno na 

sljedećoj sjednici vidjeti postoji li potreba za uspostavom radne skupine.  

 

Marija Hanževački podržava prijedlog osnivanja radne skupine za izmjenu Poslovnika. Danko 

Relić smatra da je za početak potrebno prikupiti sve prijedloge za izmjene i dopune Poslovnika. 

Naveo je da se slaže s prijedlogom da se prilikom slanja komentara navede prijedlog formulacije 

članka. 

 

Marija Hanževački je ponovila da je Vlada Republike Hrvatske imala pet mjeseci da izabere 

predstavnike organizacija civilnoga društva u EGSO. Većina država EU je to učinila u siječnju, 

veljači i ožujku. Zanima ju, kao članicu EGSO iz reda sindikata, kada će ovaj izbor provesti. 

Dosadašnji način izbora članova EGSO iz reda OCD pohvaljen je kao primjer dobre prakse na 

razini EU, a k tome u zadnjem sazivu je, od 9 članova iz Republike Hrvatske, bilo čak 6 žena. 

Procedura je bila transparentna. Navela je da ova pitanja ponavlja već nekoliko mjeseci, no 

odgovarano joj je da će se sve napraviti na vrijeme. Smatra da su se koraci i procedura izbora 

mogli usuglasiti elektroničkim putem. Vlada Republike Hrvatske ima obvezu do 1. lipnja 

imenovati 9 članova EGSO i taj rok se neće ispoštovati. Zanimalo ju je kada će se održati sjednica 

Savjeta i na koji način će se izabrati predstavnici OCD u EGSO. Iz obrazaca za prijavu i 

kandidatura koji su dostavljeni, ne može se iščitati koje su kompetencije i tko su najbolji kandidati. 

Prilikom prethodnog izbora organizirani su intervjui s kandidatima. Bez izbora predstavnika OCD-

a, Vlada ne može imenovati ni predstavnike druge dvije skupine u EGSO.  

 



Danko Relić je naveo da je na današnjoj sjednici preuzeo vođenje Savjeta i slaže se da su se neke 

stvari mogle napraviti prije. Potreban je dogovor s Uredom za udruge oko prijedloga za održavanje 

sljedeće sjednice. 

 

Blaženka Sečkar je navela da je uputila Savjetu prijedlog vezan uz izbor predstavnika OCD u 

EGSO. Predložila je da se glasa o prijedlogu. 

 

Danko Relić je naveo da prijedlog nije dobio te je naveo da će rokovi biti ispoštovani i da će se 

vrlo brzo održati sjednica. 

 

Sven Janovski istaknuo je kako je potrebno imati predstavljanje kandidata. Istaknuo je da je Danko 

Relić također i kandidat za člana EGSO te ga zanima je li u mogućnosti obavljati dvije funkcije. 

Zbog kratkog roka gubi se mogućnost procjene kandidatura. 

 

Danko Relić je odgovorio kako ne bi ulazio u rasprave o vlastitoj kandidaturi s obzirom da na 

sjednici nisu prisutni drugi kandidati za člana EGSO nakon čega je zaključio sjednicu te naveo da 

se nada da će se suradnja nastaviti u konstruktivnim tonovima. 

 

Sjednica je završila oko 19:00h. 

 

Zapisnik sastavio:                                                           Predsjednik Savjeta: 

 

Nemanja Relić, v.r.                                                       Danko Relić v.r.         


