
PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavaka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 
150/2011,119/2014 i 93/2016) te točke II. Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva 
(„Narodne novine“ broj 140/2009, 42/2012 i 61/2014) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj 2017. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva u 2016. godini u tekstu koji 
je dostavio Ured za udruge aktom, klase: 023-03/17-01/02, urbroja: 50419-17-17, od. 16. 
svibnja 2017.

2. Zadužuje se Ured za udruge da o ovom Zaključku izvijesti državna tijela koja su zastupljena 
u Savjetu za razvoj civilnoga društva.

Klasa;
Urbroj:

Zagreb,

Predsjednik

Andrej Plenković, v. r.



OBRAZLOŽENJE
prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta 

za razvoj civilnoga društva u 2016. godini

Savjet za razvoj civilnoga društva savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske koje radi na 
razvoju suradnje Vlade Republike Hrvatske i organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj 
u provođenju Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, 
razvoju filantropije, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje. Osnovan je Odlukom Vlade 
Republike Hrvatske 2002. godine („Narodne novine“ broj 26/2002) i od 2017. djeluje u svom 
šestom sazivu. Prema točki II. Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva („Narodne 
novine“ broj 140/2009, 42/2012 i 61/2014), Savjet jednom godišnje podnosi Vladi Republike 
Hrvatske izvješće o svome radu.

U Savjetu djeluje 31 član, i to: 15 predstavnika tijela javne vlasti (ministarstava, ureda Vlade 
Republike Hrvatske te Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva), 13 predstavnika udruga i 
drugih organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata 
i udruga poslodavaca. Mandat Savjetu traje tri godine. Stručne, administrativne, financijske i 
tehničke poslove u pripremanju i sazivanju sjednica Savjeta obavlja Ured za udruge, a to uključuje 
prikupljanje informacija i materijala potrebnih za donošenje i provedbu zaključaka Savjeta.

Savjet djeluje kao važan forum za redovitu raspravu između državnih tijela i organizacija civilnog 
društva o aktualnim temama vezanima uz provedbu mjera Nacionalne strategije stvaranja 
poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Sjednice Savjeta održavaju se u pravilu jednom 
u dva mjeseca odnosno prema potrebi. Iako je Savjet za razvoj civilnoga društva u 2016. održao 
samo jednu sjednicu, kontinuirao je djelovao na provedbi svojih zadaća. Savjet je kao tijelo koje 
prati provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 
sudjelovao u pripremi izrade nove Nacionalne strategije za razdoblje 2017. - 2021., dajući 
jednoglasnu podršku participativnom modelu izrade Strategije, a članovi Savjeta aktivni su u 
Radnoj skupini za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj 
civilnoga društva 2017. - 2021.

Savjet je kroz izbor Povjerenstva za izbor članova Savjeta iz reda udruga osigurao provođenje 
izbora za članove/ice zamjenike/ice članova iz reda udruga koji su predloženi Vladi Republike 
Hrvatske za imenovanje u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Savjet je također tijekom 2016. za informiran o radu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora 
kao formalnog institucionalnog mehanizma za sudjelovanje civilnog društva u odlučivanju o 
europskim javnim politikama. Konačno, treba napomenuti da tijela državne uprave, uredi Vlade ili 
druga tijela javne vlasti po potrebi dostavljaju svoje zahtjeve za imenovanjem predstavnika 
organizacija civilnoga društva u razna povjerenstva, savjetodavna i radna tijela, a postupak 
kandidiranja i izbora razrađen je Poslovnikom Savjeta. Sukladno Poslovniku, članovi Savjeta 
informacije o radu Savjeta prosljeđuju organizacijama civilnoga društva koje djeluju u njihovom 
podsektoru / području djelovanja. Putem Savjeta, u 2016., u jedanaest savjetodavnih/radnih 
državnih tijela izabrano je 16 predstavnika organizacija civilnoga društva.

Točkom 1. ovoga Zaključka utvrđuje se prihvaćanje sadržaja Izvješća o radu Savjeta za razvoj 
civilnoga društva u 2016. godini.

Točkom 2. ovoga Zaključka obvezuje se Ured za udruge izvijestiti državna tijela koja su 
zastupljena u Savjetu o usvajanju Zaključka.
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1. UVODNE NAPOMENE

Savjet za razvoj civilnoga društva osnovan je Odlukom Vlade Republike Hrvatske 2002. godine 
(NN 26/02), a od srpnja 2013. do kraja 2016. djelovao je u svom petom sazivu.

U petom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva održano je ukupno 14 sjednica Savjeta, a broj 
članova/ica Savjeta je povećan sukladno iskazanom interesu i potrebama predstavnika organizacija 
civilnoga društva koji djeluju u području zaštite potrošača. Savjet je pratio i aktivno sudjelovao pri 
donošenju zakona, drugih propisa i akata, a svakako pri donošenju normativnih akata od izravnog 
interesa za rad organizacija civilnoga društva. U periodu do kraja 2016. godine Savjet je na 
sjednicama višekratno raspravljao nacrte prijedloga Zakona o udrugama i Zakona o financijskom 
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, te podzakonskih akata koji podrobnije 
uređuju pojedina područja propisana Zakonom. Raspravljeni su i sljedeći propisi, odnosno akti: 
Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje od 2014. do 
2016. godine, Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Republike 
Hrvatske na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od 
interesa za opće dobro. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Prijedlog odluke o donošenju 
nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole. Također, 
raspravljalo se o Radnom materijalu za raspravu o medijskoj politici Hrvatske za razdoblje od
2015. do 2020. godine te o Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku o porezu na dobit. Članovima 
Savjeta redovito su predstavljani nacrti godišnjih izvješća o financiranju projekata i programa 
organizacija civilnoga društva. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog 
okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine za razdoblje od 2012. do 2014. te 
godišnja izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja 
zakona, drugih propisa i akata, za čiju je izradu zadužen Ured za udruge. Ukupno je putem Savjeta 
izabrano 115 predstavnika organizacija civilnoga društva u 47 raznih savjetodavnih / radnih tijela 
Vlade Republike Hrvatske, tijela državne uprave i drugih državnih tijela, a Savjet je uspostavio 
suradnju s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (EGSO) kroz sudjelovanje u izboru 
hrvatskih predstavnika organizacija civilnoga društva u EGSO te sudjelovanje članova/ica EGSO 
u radu Savjeta. Ukupno je na rad Savjeta u petom sazivu utrošeno 32.872,25 kuna.

Sukladno Odluci o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN 140/09, 42/12 i 61/14), 
članovi/ce i zamjenici/ce članova Savjeta za razvoj civilnoga društva imenuju se na tri godine, a u 
Savjetu djeluje 31 član: 15 predstavnika tijela javne vlasti (ministarstava i Ureda Vlade Republike 
Hrvatske te Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva), 13 predstavnika udruga i drugih 
organizacija civilnoga društva i 3 predstavnika civilnoga društva iz reda zaklada, sindikata i udruga 
poslodavaca, te toliko zamjenika članova/ica. Prema posljednjoj Odluci Vlade Republike Hrvatske 
koja je donesena u svibnju 2014. godine, u Savjetu djeluje i predstavnik udruga koje se bave 
zaštitom potrošača (članica i zamjenik članice), izabran sukladno Poslovniku Savjeta za razvoj
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civilnoga društva, u kojem su detaljno propisani kriteriji i postupak kandidiranja i izbora 
članova/ica i zamjenika/ica članova Savjeta iz reda udruga i ostalih organizacija civilnoga društva, 
kao i predstavnici Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Stručne, administrativne, financijske i tehničke poslove u pripremanju i sazivanju sjednica Savjeta 
obavlja Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ured za udruge prikuplja informacije i 
materijale potrebne za donošenje odluka Savjeta, te ostalu dokumentaciju nužnu za ispunjavanje 
zadaća Savjeta, kao i za provođenje zaključaka i preporuka Savjeta.

Prema Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva, članovima Savjeta koji žive izvan Zagreba, 
Ured za udruge izvršio je isplatu troškova prijevoza u visini troškova putovanja autobusom, 
vlakom ili zrakoplovom (u ekonomskoj klasi), kao i pripadajući iznos dnevnice za sva putovanja 
u vezi rada Savjeta, a po odluci Savjeta. U 2016. na rad Savjeta utrošeno je 7.334,50 kuna.

Odlukom 0 osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva, definirano je da Savjet jednom godišnje 
podnosi Vladi Republike Hrvatske Izvješće o svome radu. Izvješće o radu Savjeta za razvoj 
civilnoga društva u 2016. sastoji se od pregleda svrhe, zadaće i uloge Savjeta, pregleda ključnih 
aktivnosti u 2016. godini te planiranih aktivnosti u 2017.

2. SVRHA, ZADAĆE, ULOGA I SASTAV SAVJETA

2.1. Svrha i zadaće Savjeta

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

Zadaće Savjeta su:

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

U provedbi svojih zadaća Savjet može osnivati svoje stalne i povremene radne skupine. Konačno, 
Savjet jednom godišnje podnosi Vladi Republike Hrvatske Izvješće o svome radu.

2,2. Uloga Savjeta

Uloga Savjeta je da prati i aktivno sudjeluje pri donošenju zakona, drugih propisa i akata, a svakako 
pri donošenju normativnih akata od izravnog interesa za rad organizacija civilnoga društva.

Uloga Savjeta posebno je važna u praćenju provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog 
okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, kao i u provedbi pojedinih mjera 
i aktivnosti kojih je Savjet nositelj ili sunositelj. Stoga je napredak u provedbi Nacionalne 
strategije }edna od stalnih točaka dnevnog reda na sjednicama Savjeta.

Posredovanje u izboru predstavnika organizacija civilnoga društva u razna savjetodavna/radna 
tijela na zahtjev različitih državnih tijela također je u 2016. godini bila stalna aktivnost Savjeta, a 
s ciljem osiguranja transparentne i demokratske procedure odabira. Popis predstavnika 
organizacija civilnoga društva koje je Savjet predložio za imenovanje u raznim savjetodavnim 
tijelima Vlade Republike Hrvatske, tijelima državne uprave, uredima Vlade i drugim javnim 
institucijama priložen je ovom Izvješću. Putem Savjeta, u jedanaest savjetodavnih/radnih državnih 
tijela izabrano je 16 predstavnika organizacija civilnoga društva. Popis predstavnika organizacija 
civilnoga društva koje je Savjet predložio za imenovanje u savjetodavna tijela u 2016. godini nalazi 
se u prilogu Izvješća.
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2.3. Sastav Savjeta za razvoj civilnoga društva tijekom 2016. godine

Nakon imenovanja 13. Vlade Republike Hrvatske u siječnju 2016. godine, Ured za udruge uputio 
je 22. veljače 2016. godine svim državnim tijelima zastupljenima u Savjetu zahtjev za 
imenovanjem novih ili potvrdom postojećih članova/ica i zamjenika/ica članova Savjeta za razvoj 
civilnoga društva. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2016. imenovala 
dolje navedene predstavnike državnih tijela sukladno dostavljenim prijedlozima imenovanja od 
strane državnih tijela.

Nakon potvrđivanja 14. Vlade Republike Hrvatske u listopadu 2016. godine, Ured za udruge je, 
sukladno izmjenama vezanim za djelokrug i naziv tijela državne uprave, 25. listopada 2016. 
ponovio tijelima državne uprave zastupljenima u Savjetu zahtjev za imenovanjem novih ili 
potvrdom postojećih članova/ica i zamjenika/ica članova Savjeta za razvoj civilnoga društva. Do 
kraja 2016. godine. Ured za udruge nije zaprimo sva tražena imenovanja.

Budući da je mandat članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva, predstavnicima udruga i 
drugih organizacija civilnoga društva, isticao u 2016. godini, Ured za udruge je 5. svibnja 2016. 
objavio Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga 
društva i njihove zamjenike u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva. Sukladno 
zaprimljenim kandidaturama te rezultatima glasovanja udruga, Ured za udruge je 15. srpnja 2016. 
objavio popis kandidata za članove/ice i zamjenike/ice članova iz reda udruga koji će biti 
predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga 
društva. Više o postupku izbora članova/ica Savjeta iz reda udruga u šestom sazivu Savjeta nalazi 
se u poglavlju 4. ovog Izvješća.

Do kraja 2016. godine Vlada Republike Hrvatske nije imenovala šesti saziv Savjeta za razvoj 
civilnoga društva.

Također, nakon održane 14. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva, dio članova/ica Savjeta 
(Željka Leljak Gracin, Jany Hansal, Mirela Travar, Cvijeta Senta, Igor Roginek, Katarina Pavić) 
podnio je ostavke putem medija na članstvo u Savjetu. Budući da Ured za udruge nije zaprimio 
zahtjeve za ostavkama pisanim putem, navedeni članovi nisu razriješeni od strane Vlade tijekom
2016. te su navedeni kao članovi Savjeta u Tablici 1.

Tablica 1.: Sastav Savjeta za razvoj civilnoga društva tijekom 2016. godine

ČLAN
Ingrid Jurela Jarak

PODRUČJE DJELOVANJA/TDU
1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja

ZAMJENIK 
Ivana Pilko Čunić
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2. Ministarstvo za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku
3. Ministarstvo zdravstva
4. Ministarstvo kulture
5. Ministarstvo hrvatskih branitelja
6. Ministarstvo financija
7. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
8. Ministarstvo vanjskih i europskih 
poslova
9. Ministarstvo uprave
10. Ministarstvo rada i mirovinskoga 
sustava
11. Ministarstvo regionalnoga razvoja i 
fondova Europske unije
12. Ured predsjednika Vlade Republike 
Hrvatske
13. Ured za ljudska prava i prava 
nacionalnih manjina Vlade Republike 
Hrvatske
14. Ured za udruge Vlade Republike 
Hrvatske
15. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga 
društva
1. Demokratizacija, vladavina prava te 
razvoj obrazovanja
2. Djelovanje mladih
3. Djelovanje udruga proizašlih iz 
Domovinskog rata
4. Kultura
5. Skrb o djeci
6. Skrb 0 osobama s invaliditetom
7. Socijalna skrb
8. Sport
9. Tehnička kultura
10. Zaštita i promicanje ljudskih prava
11. Zaštita okoliša i održivi razvoj
12. Zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete 
življenja
13. Zaštita potrošača

Gordana Radonić Anica Ježić

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

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

Boris Milošević 
Katarina Ivanković 
Knežević 
Mirna Nemet

Kristina Bosnić 
Marija Knežević Kajari

Ivana Jelavić

Tomislav Pokaz Ana Balaband

Ines Loknar Mijatović Aleksa Đokić

Vesna Lendić Kasalo Stela Fišer Marković

Jelena Šišara Pavle Schramadei

Teodor PetričevićIgor Roginek

Monika Pažur 
Jelena Katić

Mirela Travar 
Boris Herman

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

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

mr. sc. Ilija RkmanDijana Kladar
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1. Zaklade
2. Sindikati
3. Udruge poslodavaca

Drago Vručinić 
Marija Hanževački 
Nataša Novaković

Rada Mužinić 
Darko Seperić 
Mirela Gudan

3. PREGLED AKTIVNOSTI SAVJETA U 2016. GODINI

3.1. Ključna postignuća Savjeta u 2016. godini

Iako je Savjet za razvoj civilnoga društva u 2016. održao samo jednu sjednicu, kontinuirao je 
djelovao na provedbi svojih zadaća.

Savjet je kao tijelo koje prati provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za 
razvoj civilnoga društva sudjelovao u pripremi izrade nove Nacionalne strategije za razdoblje
2017. - 2021., dajući jednoglasnu podršku participativnom modelu izrade Strategije, a članovi 
Savjeta aktivni su u Radnoj skupini za izradu nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog 
okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. -2021.

Savjet je kroz izbor Povjerenstva za izbor članova Savjeta iz reda udruga osigurao provođenje 
izbora za članove/ice zamjenike/ice članova iz reda udruga koji će biti predloženi Vladi Republike 
Hrvatske za imenovanje u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Putem Savjeta, u jedanaest savjetodavnih/radnih državnih tijela izabrano je 16 predstavnika 
organizacija civilnoga društva. Popis predstavnika organizacija civilnoga društva koje je Savjet 
predložio za imenovanje u savjetodavna tijela u 2016. godini nalazi se u prilogu Izvješća.

3.2. Sjednice Savjeta

Savjet za razvoj civilnoga društva u 2016. godini održao je jednu sjednicu.

3.2.1 Četrnaesta sjednica Savjeta održana 22. travnja 2016.

Savjet je na 14. sjednici raspravljao o izradi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja 
za razvoj civilnoga društva 2017.-2021. Napomenuto je da će Ured za udruge pristupiti izradi 
evaluacije postojeće Nacionalne strategije, a proces izrade nove Strategije će sukladno dobroj 
praksi izrade postojeće Strategije uključivati velik broj dionika i široku javnu raspravu. Savjet je
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jednoglasno usvojio zaključak da podržava navedeni proces izrade Nacionalne strategije stvaranja 
poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017.-2021.

Članovi Savjeta raspravljali su i o Izvješću o radu Savjeta za 2015. godinu te Izvješću o provedbi 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata 
u 2015. godini.

Na 14. sjednici Savjeta članovima Savjeta predstavljen je Prijedlog Uredbe o kriterijima za 
utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu. 
Predstavnica Ministarstva financija, glavna državna rizničarka Ivana .lakir Bajo predstavila je 
Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara 
na sreću za 2016. godinu. Istaknula je da s obzirom na projekciju prihoda od igara na sreću u 
odnosu na 2015. godinu, u 2016. godini dolazi do povećanja financijskih sredstava za udruge i 
neprofitne organizacije. U 2015. godini raspoređeno je 358,8 milijuna kuna, a prema projekcijama 
u 2016. godini raspoređuje se iznos od 379,3 milijuna kuna. Sredstva koja su dosad bila 
raspoređena Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva preraspodijelila su se na neke druge 
prioritete, prvenstveno na izdvajanje za organizacije koje se bave socijalnom i humanitarnom 
djelatnošću. Uzimajući u obzir dosadašnje primjedbe ponovo se razmotrio prijedlog Uredbe i 
izrađen je novi prijedlog. U verziji koja je početkom mjeseca bila upućena Vladi na usvajanje, 
organizacijama koje pridonose razvoju civilnoga društva alocirano je 4,41% prihoda od igara na 
sreću. To je bilo smanjenje od 14,21% koliko je Zakladi bilo alocirano 2015. godine, što je iznosilo 
15,5 milijuna kuna. Prema revidiranom prijedlogu Uredbe, taj se postotak sa 4,41% povećava na 
6,88%, što bi u apsolutnom iznosu bilo 24,3 milijuna kuna.

Predstavnici civilnoga društva u Savjetu izrazili su nezadovoljstvo smanjivanjem sredstava 
namijenjenih razvoju civilnoga društva te su inzistirali na informaciji koje su to podloge poslužile 
za određivanje novih prioriteta za financiranje i gdje su javno raspravljene.

Cvjetana Plavša Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, naglasila je 
daje od same Uredbe daleko važniji sustav koji se gradi od 1998. godine kada je osnovan Ured za 
udruge, pa nakon njega Savjet i Nacionalna zaklada. Sustav se temelji na dvije važne stvari, a to 
su povjerenje i suradnja, odnosno izgradnja povjerenja i suradnje. Pomoću ove tri institucije 
izgrađeno je povjerenje između države i organizacija civilnoga društva i otvoren je prostor 
suradnje kakav priželjkuju mnoge zemlje u našem susjedstvu.

U raspravi je također istaknuto da je još uvijek na snazi Vladina Odluka o osnivanju Međuresornog 
povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog 
proračuna Republike Hrvatske. Odluka nalaže da kod pripreme prijedloga raspodjele dobiti od 
igara na sreću postoji viša razina međuresorne koordinacije. To je u ovom slučaju izostalo, a Savjet 
je mjesto na kojem bi se trebale dati preporuke vezane za djelovanje civilnoga društva. Početkom 
godine, u dogovoru s Ministarstvom financija. Ured za udruge izradio je međusektorske analize
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za sva tijela državne uprave koji financiraju programe i projekte udruga, kako bi se utvrdilo što 
sama tijela državne uprave smatraju prioritetima financiranja u sljedećoj godini. U analizama se 
pokušalo utvrditi imaju li tijela koja traže određene iznose za financiranje odgovarajuće resurse za 
upravljanje tim sredstvima jer to bi trebao biti jedan od indikatora za odluku koliki bi iznos tko 
trebao dobiti. Ipak pri određivanju prioriteta za financiranje kroz Uredbu nije se oslanjalo na 
izrađene analize.

Predsjednica Savjeta Željka Leljak Gracin pročitala je i predložila na usvajanje Savjetu prijedlog 
zaključaka vezanih za Uredbu i financiranje rada udruga iz javnih izvora, kao i cjelokupni sustav 
potpore civilnom društvu u Republici Hrvatskoj. Budući da nije došlo do konsenzusa članova/ica 
Savjeta zaključci nisu usvojeni već je predloženo da članovi Savjeta naknadno pošalju svoje 
prijedloge i primjedbe vezano uz predložene zaključke.

Napominjemo da o prijedlogu zaključaka nije naknadno raspravljano budući da je Vlada 
Republike Hrvatske istovremeno s održavanjem 14. sjednice Savjeta održala telefonsku sjednicu 
na kojoj je donijela Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda 
od igara na sreću za 2016. godinu.

Savjet je na 14. sjednici izabrao Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga. Zadaće 
Povjerenstva su provjera formalnih uvjeta pristiglih kandidatura, odgovor na eventualne žalbe te 
kontrola procesa glasovanja. Za članove Povjerenstva izabrani su Boris Jurinić (Ministarstvo 
kulture). Drago Vručinić (Zaklada Zamah) te Vesna Lendić Kasalo (Ured za udruge).

3.3. Sudjelovanje predstavnika Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) u radu 
Savjeta

Europski gospodarski i socijalni odbor je savjetodavno tijelo Europske unije osnovano 1957. 
godine, a daje stručne savjete glavnim institucijama Europske unije (Europskoj komisiji. 
Europskom vijeću i Europskom parlamentu) iznoseći mišljenja na predložene zakonodavne akte 
EU-a te dajući samoinicijativna mišljenja o pitanjima za koja smatra da ih je potrebno riješiti. 
Jedna od glavnih zadaća je premostiti jaz između europskih institucija i organiziranog civilnog 
društva. EGSO broji 353 člana iz 28 zemalja. Hrvatska ima devet članova/ica u Europskom 
gospodarskom i socijalnom odboru, tri člana iz svake grupe (poslodavci, sindikati i ostale 
organizacije civilnoga društva). Vlada Republike Hrvatske je na 238. sjednici održanoj 23. srpnja 
2015. godine imenovala članove Europskog gospodarskog i socijalnog odbora iz Republike 
Hrvatske za novo mandatno razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Na prijedlog Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske imenovani su Lidija Pavić-Rogošić, 
Marina Škrabalo i Toni Vidan za predstavnike udruga i u novom sazivu EGSO-a. Ured za udruge 
prijedlog je dostavio slijedom rasprave na sjednici Savjeta za razvoj civilnoga društva gdje je 
iskazana podrška produljenju mandata postojećim članovima iz reda organizacija civilnoga
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društva koji su izabrani 2013. godine temeljem Javnog poziva za odabir članova EGSO-a iz reda 
udruga iz Republike Hrvatske.

Predstavnici Europskog gospodarskog i socijalnog odbora upućeni su u aktivnosti Savjeta te 
sudjeluju u radu Savjeta. Na 14. sjednici Savjeta za razvoj civilnoga društva sudjelovala je članica 
EGSO-a Marina Škrabalo.

Ured za udruge, u suradnji s hrvatskim predstavnicima EGSO-a iz reda civilnoga društva i 
Savjetom za razvoj civilnoga društva, izradio je Komunikacijski plan za povećanje vidljivosti rada 
EGSO-a u području civilnoga društva. Temeljem ovog plana, tijekom 2016. organizirana su tri 
savjetodavna sastanka organizacija civilnoga društva s predstavnicima EGSO-a iz reda civilnoga 
društva na teme; Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice, Energetsko zadrugarstvo i komunalna 
energetika. Globalni ciljevi održivog razvoja 2030 („Agenda 2030“), a u sklopu internetske 
stranice Ureda za udruge otvorenaje podstranica o Europskom gospodarskom i socijalnom odboru 
koja se redovito ažurira vijestima vezanima uz rad Odbora vezanim za djelovanje civilnoga 
društva. Ured za udruge, Savjet za razvoj civilnoga društva i predstavnici EGSO-a iz reda civilnoga 
društva i u 2017. godini nastavit će s aktivnostima definiranim u Komunikacijskom planu.

3.4. Sudjelovanje predsjednice i članova/ica Savjeta prilikom posjeta inozemnih delegacija, 
te na događanjima u organizaciji Ureda za udruge

6. srpnja 2016. godine Ured za udruge posjetila je delegacija predstavnika državnih institucija i 
organizacija civilnoga društva iz Makedonije.

Udruga Makedonski centar za međunarodnu suradnju (MCMS) organizirala je ovu studijsku 
posjetu u sklopu svog projekta „Ususret reformi državnog financiranja civilnoga društva“, koji je 
financiran sredstvima iz fondova Europske unije, a provodi se u suradnji sa slovenskom udrugom 
CNVOS.

Cilj je studijske posjete bio da se sudionike upozna s najboljim praksama za financiranje civilnoga 
društva u Sloveniji i Hrvatskoj. U Hrvatskoj su u sklopu posjete održali sastanke u Uredu za udruge 
te u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva. U Uredu za udruge sastali su se s 
predstavnicima Ureda za udruge te sa Željkom Leljak Gracin, predsjednicom Savjeta za razvoj 
civilnoga društva. Na sastanku su predstavljena hrvatska iskustva u području financiranja 
programa i projekata organizacija civilnoga društva iz javnih izvora te rada Savjeta za razvoj 
civilnoga društva.

3.5. Predstavnici organizacija civilnoga društva u savjetodavnim / radnim tijelima Vlade 
Republike Hrvatske, tijelima državne uprave, uredima Vlade koje je predložio Savjet za 
razvoj civilnoga društva
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Tijela državne uprave, uredi Vlade ili druga tijela javne vlasti po potrebi dostavljaju svoje zahtjeve 
za imenovanjem predstavnika organizacija civilnoga društva u razna povjerenstva, savjetodavna i 
radna tijela, a postupak kandidiranja i izbora razrađen je Poslovnikom Savjeta. Posredstvom 
Savjeta u devet savjetodavnih/radnih državnih tijela izabrano je dvanaest predstavnika 
organizacija civilnoga društva.

U Dodatku ovog Izvješća nalazi se popis predstavnika organizacija civilnoga društva u raznim 
radnim tijelima koje je izabrao / predložio Savjet za razvoj civilnoga društva.

4. IZBOR ČLANOVA/ICA SAVJETA IZ REDA UDRUGA ZA ŠESTI SAZIV SAVJETA

Tijekom 2016. godine proveden je izbor članova/ica Savjeta izreda udruga u šestom sazivu Savjeta 
za razvoj civilnoga društva.

Sukladno Poslovniku Savjeta za razvoj civilnoga društva, usvojen na sjednici Savjeta 5. srpnja 
2013., postupak kandidiranja i izbora članova/ica Savjeta i njihovih zamjenika iz reda udruga i 
drugih organizacija civilnoga društva provodi se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata 
Savjeta na način da:

1.) Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske na svojim intemetskim stranicama i putem sredstava 
javnog priopćavanja, objavljuje poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i njihove 
zamjenike u Savjetu, s opisom načina kandidiranja i izbora te rokovima.

2.) Udruge i druge organizacije civilnoga društva predlažu kandidate isključivo za područje u 
kojem djeluju. Svaka udruga odnosno formalna mreža ili savez udruga može istaknuti samo po 
jednog kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta. U suprotnom se kandidatura smatra 
nevažećom.

3.) Podatke o istaknutim kandidatima za člana Savjeta i zamjenika, udruge šalju poštom Uredu za 
udruge Vlade Republike Hrvatske, a kandidatura treba sadržavati sljedeće:

- popunjeni standardizirani obrazac za isticanje kandidata dostupan na internetskoj stranici Ureda 
za udruge Vlade Republike Hrvatske,

- kopiju zadnjeg rješenja o registraciji udruge odnosno druge organizacije civilnoga društva 
(zadnje promjene upisa u odgovarajući registar) ili izvadak iz registra ne stariji od 30 dana.

- životopis kandidata na standardiziranom obrascu,

- pismo motivacije kandidata s opisom načina komunikacije i informiranja svog područja u slučaju 
da bude izabran za člana Savjeta odnosno zamjenika člana.
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- potvrdu 0 aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem području 
djelovanja udruge ili druge organizacije civilnoga društva kontinuirano najmanje tri godine, 
ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji civilnoga društva.

4.) Trajanje postupka isticanja kandidata za članove Savjeta i zamjenike bit će navedeno u pozivu, 
a ne može biti kraće od 15 dana. U roku osam dana od isteka roka za kandidiranje, Povjerenstvo 
za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta) pregledava prijave pristigle u roku i 
utvrđuje zadovoljavaju li formalne uvjete zadane pozivom te priprema listu važećih kandidatura.

5.) Ured za udruge na svojim intemetskim stranicama objavljuje sve važeće kandidature s pozivom 
udrugama da daju svoj glas jednom kandidatu i njegovom zamjeniku istaknutom u području 
njihova djelovanja. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te određuje rok od 8 dana za 
prigovore.

6.) U roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje, udruge poštom šalju svoj glas za jednog 
kandidata na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na intemetskim stranicama 
Ureda. Udruga može glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika istaknutog u području u 
kojem udruga djeluje, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i udruge, imaju jedan glas.

7.) U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje sastaje se Povjerenstvo za izbor članova 
Savjeta i utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku za sve istaknute kandidate, prebrojava 
glasove po područjima i priprema popis kandidata s najvećim brojem glasova po područjima iz 
točke IV.b) ove Odluke te konačne rezultate kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu 
za udruge Vlade Republike Hrvatske.

8.) Ured za udruge na svojim intemetskim stranicama objavljuje:

- popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike Hrvatske za 
imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog područja i

- popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.

Ured za udruge je sukladno propisanoj proceduri 5. svibnja 2016. na intemetskim stranicama 
objavio Javni poziv za isticanje kandidata za predstavnike udruga i drugih organizacija civilnoga 
društva i njihove zamjenike u šestom sazivu Savjeta za razvoj civilnoga društva, za područja 
djelovanja zastupljena u Savjetu:

demokratizacija, vladavina prava, te razvoj obrazovanja, 
djelovanje mladih,
djelovanje udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
kultura,
skrb 0 djeci.
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skrb 0 osobama s invaliditetom,
socijalna skrb,
sport,
tehnička kultura,
zaštita i promicanje ljudskih prava, 
zaštita okoliša i održivog razvoja, 
zaštita zdravlja i unaprjeđenje kvalitete življenja, 
zaštita potrošača.

U pozivu su navedeni uvjeti za kandidiranje pri čemu je rok za dostavu kandidatura bio 20. svibnja 
2016. godine. Sukladno Poslovniku, Ured za udruge objavio je Javni poziv i u sredstvima javnog 
priopćavanja {Jutarnji list i Večernji list). Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj 
civilnoga društva iz reda udruga, izabrano na 14. sjednici Savjeta, sastalo se 25. svibnja 2016. te 
utvrdilo da su pristigle valjane kandidature za 12 od 13 područja. Ukupno je pristiglo 29 važećih 
kandidatura za članove/ice i zamjenike/ice članova novog saziva Savjeta, dok su pet kandidatura 
bile nevažeće. Budući da nije pristigla niti jedna kandidatura u području sporta, Ured za udruge 
ponovio je Javni poziv za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga 
društva za područje djelovanja: sport. Ponovljeni Javni poziv objavljen je na intemetskim 
stranicama Ureda za udruge 27. svibnja 2016. godine te je bio otvoren osam dana od dana objave. 
Povjerenstvo za izbor članova Savjeta za razvoj civilnoga društva sastalo se ponovno 8. lipnja te 
utvrdilo da je za područje sporta pristiglo ukupno 6 važećih kandidatura za članove/ice i 
zamjenike/ice članova novog saziva Savjeta, jedna kandidatura je bila nevažeća, a jedna 
kandidatura pristigla je izvan roka.

Ured za udruge objavio je 10. lipnja 2016. godine na intemetskim stranicama privremene liste 
važećih i nevažećih kandidatura za članove/ice i zamjenike/ice članova šestog saziva Savjeta za 
razvoj civilnoga društva iz reda udruga. Danom objave privremene liste počeo je teći rok za 
prigovore od osam dana koji je trajao zaključno s 18. lipnja 2016., a u kojem su podnositelji 
kandidatura mogli podnijeti prigovor na istaknute liste važećih i nevažećih kandidatura. U roku za 
dostavu prigovora zaprimljen je jedan prigovor koji je Povjerenstvo odbacilo kao neosnovan.

20. lipnja 2016. godine na internetskoj stranici Ureda za udruge objavljen je Javni poziv na 
glasovanje za kandidate za članove/ice i kandidate za zamjenike/ice članova Savjeta za razvoj 
civilnoga društva iz reda udruga za razdoblje 2016. - 2019. Za svako od 13 područja djelovanja 
udruga zastupljeno u Savjetu objavljen je popis kandidata i zamjenika s biografijom te 
motivacijskim pismom.

Povjerenstvo za izbor članova Savjeta iz reda udruga sastalo se 11. i 12. srpnja 2016. te je utvrdilo 
daje pristigao ukupno 601 glasački listić, od čega 485 važećih i 116 nevažećih.
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Sukladno broju dobivenih glasova u 13 područja djelovanja organizacija civilnoga društva, Ured 
za udruge je 15. srpnja 2016. godine objavio popis kandidata za članove/ice i zamjenike/ice 
članova iz reda udruga koji su predloženi Vladi Republike Hrvatske za imenovanje u šestom sazivu 
Savjeta za razvoj civilnoga društva.

5. PLANIRANE AKTIVNOSTI SAVJETA U 2017. GODINI

Nakon imenovanja šestog saziva Savjeta za razvoj civilnoga društva od strane Vlade Republike 
Hrvatske, Savjet će utvrditi prioritete u radu za razdoblje 2017. - 2020.

Očekuje se da će Savjet će i u 2017. nastaviti sa svim redovnim aktivnostima definiranim u Odluci 
0 osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva.

Jedna od ključni aktivnosti Savjeta u 2017. bit će evaluacija postignuća provedbe Nacionalne 
strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012. -2016. te izrada nove 
Strategije za razdoblje 2017. do 2021. godine. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog 
okruženja za razvoj civilnoga društva temeljni je dokument za razvoj i unaprjeđenje civilnoga 
društva u Republici Hrvatskoj, kao i za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a 
Savjet će biti uključen kao stručno tijelo u proces široke javne rasprave oblikovanja prioriteta za 
razvoj civilnoga društva u narednom razdoblju.

Savjet će također sudjelovati u definiranju prioriteta za financiranje iz javnih izvora programa i 
projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge.

U svrhu kvalitetne i pravovremene razmjene informacija planira se i jačanje povezanosti Savjeta 
s predstavnicima civilnoga društva u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru (EGSO), 
sukladno Komunikacijskom planu za unapređivanje informiranosti javnosti o radu EGSO-a koji 
je izradio Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
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PREDSTAVNICI ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA U SAVJETODAVNIM/RADNIM TIJELIMA 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE, UREDIMA VLADE I DRUGIM JAVNIM INSTITUCIJAMA

IZABRANIH OD STRANE SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

Vrijeme
trajanja
/datum

završetka

TDU
Vladin ured 

javna institucija

Naziv
savjetodavnog / 

radnog tijela

Organizacija
civilnoga
društva

Organizacija
civilnoga
društva

Zamjenik/zamjen 
ica člana

Datum
imenovanjaČlan/članica

Ministarstvo 
vanjskih i europskih 
poslova

Međuresoma 
radna skupina za 
razvoju strategiju 
i pomoć 
inozemstvu

ožujak 2013., 
član djeluje od 
srpnja 2010.

1. Centar za 
mirovne studije 
(CMS), Zagreb

Organizacija za 
međunarodnu 
razvojnu 
suradnju, Zagreb

Gordan Bosanac Tihomir Popović

Ured za ljudska 
prava i prava 
nacionalnih manjina 
Vlade Republike 
Hrvatske

Radna skupina za 
praćenje zločina 
iz mržnje

Centar za 
mirovne studije 
(CMS)

veljača 2011.2. Cvijeta Senta

(umjesto
Gordana Bosanca)

Ministarstvo
pravosuđa

Povjerenstvo za 
unapređivanja 
sustava podrške 
žrtvama i 
svjedocima

3. Centar za žene 
žrtve rata i 
koordinatorica 
Mreže NVO-a 
Petra za 
prevenciju i 
eliminaciju 
trgovanja 
ženama i

2010.Đurđica Kolarec

djecom
Ženska soba - 27. veljače 

2015.
dr.sc. Maja 
Mamula
umjesto
Nikolete Poljak
(2010.)_________

Centar za 
seksualna prava, 
Zagreb

Udruga za 
podršku

Barbara Veličković
(umjesto Senke

18. studenog 
2013.

1



Sekulić Rebić, 
umjesto Martine 
Čari je)_______

žrtvama i
svjedocima,
Vukovar

4. Ministarstvo rada i
mirovinskoga
sustava

Nadzorni odbor
za Operativni
program Razvoj
ljudskih
potencijala u
okviru 1.
generacije
strukturnih
fondova. Članovi
pokrivaju
sljedeća područja
djelovanja:
zapošljavanje,
obrazovanje,
socijalno
uključivanje,
socijalno
poduzetništvo,
osobe s
invaliditetom,
mladi, žene,
nacionalne
manjine,
volonteri,
branitelji, zaštita
okoliša.

ODRAZ,
Zagreb

Lidija Pavić- 
Rogošić

Forum za slobodu 
odgoja (FSO)

Mario Bajkuša studeni 2012. Izabrani 
Nadzorni 
odbor"u 
sjeni"
djelovao je 
do ulaska 
RH u EU

Slađana Novota SMART, Mario Bajkuša Forum za slobodu studeni 2012.
Zagreb odgoja (FSO)
DESA, Zelena akcija, 

Zagreb_____
Ana Cvjetković Daniela Jovanova 

Ivanković
studeni 2012.

Dubrovnik
ACT, ČakovecTeodor Petričević Mario Bajkuša Forum za slobodu 

odgoja (FSO)
studeni 2012.

Udruga roditelja 
djece i osoba s 
invaliditetom 
"Mali princ", 
Ivanić-Grad

Andrea Lončarek Marijan Mužinić Udruga 
dragovoljaca i 
veterana DRRH

studeni 2012.

Zaklada za 
poticanje 
partnerstva i 
razvoja 
civilnoga 
društva, Pula

Andrej Pevec Zelena akcija, 
Zagreb

Daniela Jovanova 
Ivanković

kolovoz 2013.

Njemačka
narodnosna
zajednica -
Zemaljska
udruga
podunavskih
Švaba u

Renata Trischler Marijan Mužinić Udruga 
dragovoljaca i 
veterana DRRH

studeni 2012.

Hrvatskoj,
Osijek
VolonterskiIvana Kordić Zelena akcija.Daniela Jovanova studeni 2012.
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centar Zagreb Ivanković Zagreb
Zajednica
udruga
hrvatskih

Tom Kačinari Marijan Mužinić Udruga 
dragovoljaca i 
veterana DRRH

studeni 2012.

dragovoljaca
DR

Ministarstvo 
vanjskih i europskih 
poslova

5. Europski 
gospodarski i 
socijalni odbor 
(EGSO)

Lidija Pavić- 
Rogošić

ODRAZ,
Zagreb

30. listopada 
2012.

rujan 2015.

Marina Škrabalo GONG, Zagreb 30. listopada 
2012.

rujan 2015.

Zelena akcija, 
Zagreb_____

Toni Vidan 30. listopada 
2012.

rujan 2015.

Ured za udruge 
Vlade Republike 
Hrvatske 
(korisnička 
institucija)

6. Nadzorni odbor 
za projekt IPA 
2008 - Jačanje 
kapaciteta 
organizacija 
civilnog društva 
za praćenje 
provedbe pravne 
stečevine EU

Zaklada
Slagalica,
Osijek

Branka Kaselj lipanj 2011.

Ured za ljudska 
prava i prava 
nacionalnih manjina 
Vlade Republike 
Hrvatske

7. Stručna radna 
skupinu - 
Podrška 
nacionalnim 
aktivnostima

Suzana Kunac B.a.B.e. lipanj 2011.

usmjerenim na 
suzbijanje 
diskriminacije i 
promicanje 
jednakosti

Ministarstvo
pravosuđa

8. Radna skupina za 
izradu prijedloga 
mjera za izvršenje 
Plana djelovanja 
za provedbu 
Konvencije za

Institut 
društvenih 
znanosti Ivo 
Pilar, CMS

dr.sc. Ivana 
Radačić

studeni 2011.
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zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih 
sloboda na
nacionalnoj razini

9. Ministarstvo rada i
mirovinskoga
sustava

Radna skupina za 
izradu Strategije

SLAP - Osijek, 
Forum 
socijalnih 
poduzetnika, 
Mreža za razvoj 
eko-društvene 
ekonomije u 
jugoistočnoj 
Europi_______

Šonja Vuković 6. lipnja 2013.

razvoja
socijalnog/društv
enog
poduzetništva u 
RH za razdoblje 
2014.-2020.

Teodor Petričević Autonomni
centar ACT,
Forum
socijalnih
poduzetnika.
Mreža za razvoj
eko-društvene
ekonomije u 
jugoistočnoj 
Europi
Delta - Rijeka, 
SMART

Igor Bajok

Split Zdravi 
grad. Forum 
socijalnih 
poduzetnika, 
Mreža za razvoj 
eko-društvene

Ranko Milić

ekonomije u 
južnoj i istočnoj 
Europi_______
UdrugaAlen Kaminski
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Hrvatski ratni
veterani
Bjelovarsko-
bilogorske
županije

Ivan Lešković Udruga 
dragovoljaca i 
veterana 
Domovinskog 
rata RH, 

Hrvatski 
časnički zbor, 
član Upravnog 
odbora Udruge 
sigurnost u 
prometu_____

Stjepan Pavliša Udruga 
dragovoljaca i 
veterana 
Domovinskog 
rata RH

Zelena mreža 
aktivističkih

Nenad Maljković

grupa (ZMAG), 
Zagreb_______

Marina Škrabalo GONG, Zagreb
Centar tehničkeOlivera Stanić
kulture. Rijeka
GONG, ZagrebSrđan Nanić

Ministarstvo 
vanjskih i europskih 
poslova / UZUVRH 
(drugi Akcijski plan)

Savjet inicijative 
Partnerstva za 
otvorenu vlast 
(suzbijanje 
korupcije - 1 
predstavnik, 
pristup

10. Mario Bajkuša FSO studeni 2014.Eli Pijaca Plavšić FSO

GONG studeni 2014.Natalia Mirković GONGJelena Berković

Hrvatska
udruga
otvorenih

Hrvatska udruga 
otvorenih sustava 
i intemeta

studeni 2014.Miroslav
Schlossberg

Svebor Prstačić
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informacijama i 
transparentnost 
2 predstavnika, 
djelovanje za 
mlade - 1 
predstavnik, 
udruga
poslodavaca u
području
promicanja
informacijskih
tehnologija - 2
predstavnika)

sustava i 
intemeta 
(HrOpen)

(HrOpen)

MMHMarko Boko Anamarija Sočo studeni 2014.MMH

Ratko Mutavdžić HUP Hrvoje Nekić HUP studeni 2014.

Amera Zulić 
Vrabec

HUP Ida Srdić HUP studeni 2014.

Vanja Skorić Šaša ŠegrtMinistarstvo uprave11. Radna skupina za 
pripremu Nacrta 
prijedloga 
Zakona o

GONG Transparency
international
Hrvatska

lipanj 2012.

izmjenama i 
dopunama 
Zakona o pravu 
na pristup 
informacijama

Ured za suzbijanje 
zlouporabe droga 
Vlade Republike 
Hrvatske

12. Povjerenstvo za 
suzbijanje 
zlouporabe droga 
Vlade Republike

Zajednica 
Susret, Split

Bernardica Juretić, 
mr.psih. (zamijenila 
je Jelenu Balabanić 
Mavrović)________

studeni 2012.

Ured za ljudska 
prava i prava 
nacionalnih manjina 
Vlade Republike 
Hrvatske

13. Nacionalni odbor Centar za žene 
žrtve rata

Đurđica Kolarec travanj 2012.
za suzbijanje 
trgovanja ljudima Selma Golubović, Hrvatski Crveni 

križ
travanj 2012.

Ured za udruge 
Vlade Republike 
Hrvatske

14. Odbor za
praćenje i
evaluaciju
provedbe
Nacionalne
strategije

Slađana Novota SMART rujan 2012. 2016.
Suzana Kunac B.a.B.e. rujan 2012. 2016.
Katarina Pavić MMH rujan 2012. 2016.
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stvaranja 
poticajnog 
okruženja za 
razvoj civilnoga 
društva od 2012. 
do 2016. godine 
(13. sjednica 
Savjeta - IV. 
saziv)________

Ministarstvo
gospodarstva

Tematska radna Hrvatska 
zajednica 
tehničke kulture

15. Ivan Vlainić Multimedijalni
institut

prosinac 2012.Tomislav Medak
skupina za 
pripremu 
programskih 
dokumenata koji 
će predstavljati 
osnovu za 
korištenje 
sredstava iz 
strukturnih i 
Kohezijskog 
fonda za 
financijsko 
razdoblje EU 
2014.-2020.

TRS I.

Ministarstvo 
poduzetništva i obrta 
TRS II.

Tematska radna 
skupina za 
pripremu 
programskih 
dokumenata za 
financijsko 
razdoblje EU 
2014.-2020.

Lokalna 
akcijska grupa 
Karašica, 
Valpovo

Ivan Vrbanić Laboratorij za
društvene
inovacije

Mirna Karzen

Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode

Tematska radna 
skupina za 
pripremu 
programskih 
dokumenata za

Zelena akcija Hrvatska gorska 
služba spašavanja 
(HGSS)

Jagoda Munić Vinko Prizmić

TRS III.
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financijsko 
razdoblje EU 
2014.-2020.

Ministarstvo 
pomorstva, prometa i 
infrastrukture

Tematska radna 
skupina za 
pripremu 
programskih 
dokumenata za 
financijsko 
razdoblje EU 
2014.-2020.

Zelena akcijaBernard Ivčić Danijel Frieta Hrvatska gorska 
služba spašavanja

TRS IV.

Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava 
TRS V.

Tematska radna 
skupina za 
pripremu 
programskih 
dokumenata za 
financijsko 
razdoblje EU 
2014.-2020.

Sanja Gaieković GONG Mreža mladih 
Hrvatske

Katarina Pavić

Ministarstvo uprave 
TRS VI.

Tematska radna 
skupina za 
pripremu 
programskih 
dokumenata za 
financijsko 
razdoblje EU 
2014.-2020.

Nives Miošić-Lisjak GONG Nives Kopajtich 
Škrlec

Udruga gradova u
Republici
Hrvatskoj

Ministarstvo 
regionalnog razvoja i 
fondova Europske 
unije 
TRS VII.

Tematska radna 
skupina za 
pripremu 
programskih 
dokumenata za 
financijsko 
razdoblje EU 
2014.-2020.

ODRAZLidija Pavić- 
Rogošić

Udruga gradova u
Republici
Hrvatskoj

Marko Ercegović

16. Ured za ljudska 
prava i prava

Povjerenstvo za 
ljudska prava

Emina Bužinkić Documenta,
Zagreb

siječanj 2013.
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nacionalnih manjina 
Vlade Republike 
Hrvatske

Kuća ljudskih 
prava, Zagreb

Sanja Sarnavka siječanj 2013.

Agencija za 
upravljanje 
državnom imovinom

17. Povjerenstvo za 
dodjelu prostora 
organizacijama 
civilnoga društva

Europski 
edukacijski 
forum, Zagreb

dr.sc. Irena Đokić travanj 2013.

Ministarstvo 
regionalnog razvoja i 
fondova Europske 
unije

18. Nacionalni odbor 
za koordinaciju 
sudjelovanja 
Republike 
Hrvatske u

Zaklada za 
poticanje 
partnerstva i 
razvoj civilnog 
društva, Pula

Andrej Pevec Zaklada za 
poticanje 
partnerstva i 
razvoj civilnog 
društva, Pula

Lara Baranašić lipanj 2013. Srpanj 2015.

programima 
transnacionalne i 
međuregionalne 
suradnje te 
makroregionalni 
m strategijama 
EU za razdoblje 
2014.-2020.

Vlada Republike 
Hrvatske

19. Radna skupina za 
izradu i praćenje 
provedbe 
strategije borbe 
protiv siromaštva 
i socijalne 
isklj učenosti

Udruga MoSt,Drago Lelas Udruga MoSt,Đordana Barbarić travanj 2013.
Split Split

Članovi su seMinistarstvo rada i 
mirovinskog sustava

20. Savjet za rad, 
aktivno starenje i 
zapošljavanje 
(SRAZ)_______

javljali neovisno o
Savjetu za razvoj 
civilnoga društva
Milena Calić-JelićMinistarstvo

pravosuđa
21. Odbor za novčane Documenta - 

Centar za 
suočavanje s 
prošlošću, 
Zagreb_____

Vanja Bakalović Centar za 
mirovne studije, 
Zagreb

30. kolovoza 
2013.naknade žrtvama 

kaznenih dijela

Centar za mir.Mladen
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Stojanović nenasilje i ljudska 
prava. Osijek

Ninoslav ŠćukanecMinistarstvo znanosti 
obrazovanja i sporta

22. Nacionalno vijeće 
za razvoj ljudskih 
potencijala

Institut za 30. kolovoza 
2013

pet godina
razvoj
obrazovanja,
Zagreb

23. Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode

Upravljački 
odbor za Projekt 
podrške 
implementaciji 
Strateškog plana 
Konvencije o 
biološkoj 
raznolikosti 
2011.-2020. U

Krešimir Mikulić BIOM, Zagreb Ivanka Rožić Ekološka udruga 
Izvor, Jarmina

27. kolovoza 
2013.

Hrvatskoj
Državni zavod za 
statistiku

24. Statistički savjet
Republike
Hrvatske

Blaženka Roginek Autonomni 
centar (ACT), 
Čakovec

2. prosinca 
2013.

Hrvatski zavod za 
zapošljavanje

25. Savjetodavno 
vijeće Područnog 
ureda Zagreb 
HZZ-a

Stjepan Fištrek Savez 18. prosinca 
2013.nezaposlenih 

Hrvatske, 
Zagreb_____

26. Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava

Evaluacijska 
upravljačka 
skupina za 
Operativni 
program Razvoj 
ljudskih
potencijala 2007.- 
2013.

Slađana Novota SMART,
Zagreb

Ivana Kordić Volonterski 
centar Zagreb

16. prosinca 
2013.

27. Ministarstvo
pravosuđa

Koordinacijska 
radna skupina za 
izradu nove 
Strategije 
suzbijanja 
korupcije______

Mario Bajkuša Forum za 
slobodu odgoja, 
Zagreb 
Cenzura Plus, 
Split

15. svibnja 
2014.

Željana Buntić- 
Pejaković
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GONG, ZagrebDuje Prkut
Ured za ljudska 
prava i prava 
nacionalnih manjina 
VRH

28. Radna skupina za 
izradu
nacionalnog 
plana za borbu 
protiv
diskriminacije za 
razdoblje od 
2014. do 2018.

Domine, SplitSiniša Jović 26. svibnja 
2014.

Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode

Koordinacijski 
odbor za izradu 
Strategije i 
akcijskog plana 
zaštite prirode 
Republike 
Hrvatske

29. Krešimir Mikulić Udruga BIOM, 
Zagreb

Ekološka udruga 
Izvor, Jarmina

Danijel Sofrenović 8. kolovoza 
2014.

Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava

30. Povjerenstvo za 
izradu i praćenje 
provedbe 
Smjernica za 
razvoj i provedbu 
aktivne politike 
zapošljavanja u 
Republici 
Hrvatskoj za 
razdoblje 2015. 
do 2017.

Teodor Petričević Autonomni 
centar - ACT, 
Čakovec

5. rujna 2014.

Marin Živković - 
odstupio 28.11.2014.

Mreža mladih
Hrvatske,
Zagreb

Ministarstvo 
regionalnoga razvoja 
i fondova Europske 
unije

31. Odbor za
praćenje
Operativnog
programa
"Konkurentnost i
kohezija 2014. -
2020." u okviru
Europskih
strukturnih
fondova
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12 područja 
djelovanja
Demokratizacija, 
vladavina prava i

Marina Brkić Forum za 
slobodu odgoja, 
Zagreb

Višnja Pavlović Forum za slobodu 
odgoja, Zagreb

10. prosinca 
2014.

2023.

razvoj
obrazovanja

DESA,
Dubrovnik

Djelovanje
mladih

Europski dom 
Dubrovnik

Adriana
Kremenjaš-Daničić

Ana Cvjetković

Kultura Hrvatska Hrvatskaprof.dr.se. Pavo 
Barišić

prof.dr.se. Mislav 
JežićPaneuropska 

unija, Zagreb
Paneuropska 
unija, Zagreb

Skrb o djeci PRAGMA,
Zagreb

Nedjeljko Marković Jelena Mališa PRAGMA,
Zagreb

Skrb o osobama s 
invaliditetom

Hrvatski savez Udruga invalida 
Križevci

Leke Sokola] Petar Gatarić
udruga invalida 
rada, Zagreb
Hrvatski 
olimpijski 
odbor, Zagreb

Sport Hrvatski
olimpijski odbor, 
Zagreb________

Alma Papić Petra Poernić 
Periea

Tehnička kultura Hrvatska
zajednice
tehničke

Hrvatski savez 
informatičara

Jasna Malus 
Gorišek

Alenka Dogan 
Capan

kulture, Zagreb
Veljko ŠangulinZaštita zdravlja i 

unaprjeđenje 
kvalitete življenja

HrvatskaTajana Dajčić Hrvatska udruga 
srčanih bolesnika 
Srce, Zagreb

udruga za 
Alzheimerovu
bolest, Zagreb

Socijalna skrb Udruga MoSt, Lukjemica, 
Udruga za zaštitu 
prava
psihijatrijskih
pacijenata i
unapređenje
duševnog
zdravlja i
kvalitete
življenja.

Đordana Barbarić Jadranka Vlatko
Split
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Dubrovnik

Bruno ČavićDjelovanje 
udruga proizašlih 
iz Domovinskog 
rata

Organizacija
I.S.P.I.Tp,
Zagreb

Ljljana Canjuga UDVDR RH, 
Zagreb

Zaštita i 
promicanje 
ljudskih prava

Zrnka Kušen CMS, Zagreb CMS, ZagrebCvijeta Senta

Zaštita okoliša i 
održivog razvoja

Maja Božičević 
Vrhovčak

Društvo za 
oblikovanje 
održivog 
razvoja

Udruga BIOM, 
Zagreb

Vedran Lučić

Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava

32. Odbor za
praćenje
Operativnog
programa
"Učinkoviti
ljudski
potencijali"
2014.-2020.
10 područja
djelovanja

Mreža mladih
Hrvatske,
Zagreb

Mladi Sirius - Centar za 25. veljače 
2015.

iza 2020. 
(dok ne 
završi OP)

Nikola Buković Mirela Miharija
psihološko 
savjetovanje, 
edukaciju i 
istraživanje, 
Zagreb_____

Nezaposleni i 
promicanje 
lokalnih 
inicijativa za 
zapošljavanje

ODRAZ,
Zagreb

Institut za razvoj 
tržišta rada, 
Zagreb

Marina Dimić 
Vugec

Antonio Matković

Osobe s 
invaliditetom

Udruga za djecu 
i mlade s 
poteškoćama u

Udruga invalida 
Križevci

Mira Anić Mario Stančić
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razvoju Zvono, 
Belišće

Predtercijamo 
obrazovanje i 
visoko

Mario Bajkuša Forum za 
slobodu odgoja, 
Zagreb

Hrvatsko 
filozofsko 
društvo, Split

doc.dr.sc. Marita 
Brčić Kuljiš

obrazovanje
Marina ŠkrabaloSocijalna politika GONG, Zagreb Pragma, ZagrebNedjeljko

Marković
Socijalno
poduzetništvo

Teodor Petrićević ACT Grupa, 
Čakovec

Centar zaMarija Alfirev
socijalnu 
inkluziju Šibenik

Turizam Dražen Gećević Hrvatski 
ferijalni i 
hostelski savez, 
Zagreb_______

Institut za razvoj 
poduzetništva i 
EU projekte, 
Zagreb________

Ariana Vela

Zdravlje Tajana Dajćić Hrvatska 
udruga za 
Alzheimerovu

Udruga za 
unapređenje 
kvalitete življenja 
LET, Zagreb

Iva Jovović

bolest, KUZ, 
Zagreb____

Snježana ČopPromicanje i 
zaštita dječjih 
prava

Udruga za djecu 
s teškoćama u

Šonja Jarebica Udruga "TISI 
OK", Velika 
Mlakarazvoju

Zvončići,
Karlovac

Promicanje prava
hrvatskih
branitelja

Udruga
hrvatskih
branitelja
dragovoljaca
Domovinskog
rata, Zagreb

Marija Kronja Udruga veterana 
4. gardijske 
brigade, Split

Goran Orlić

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih

33. Stručna radna 
skupina za izbor 
članova i 
zamjenika 
članova Savjeta 
za mlade Vlade

Eugen Jakovćić Documenta,
Zagreb

12. ožujka 
2015.

Do kraja 
izbora
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RH iz reda 
udruga mladih i 
za mlade

Ministarstvo 
regionalnoga razvoja 
i fondova 
Europske unije

Pododbor za 
koordinaciju 
sudjelovanja RH 
u programima 
europske 
teritorijalne 
suradnje te 
makroregionalni 
m strategijama

34. Hrvatsko
filozofsko
društvo

prof.dr.se. Mislav 
Kukoč

Hrvatsko
filozofsko
društvo

Izv. prof.dr.se. 
Hrvoje Jurić

18. rujan 
2015.

EU
Ministarstvo
pravosuđa

Savjet za
suzbijanje
korupcije

35. GONGDuje Prkut 18. rujan 
2015.Munir Podumljak Partnerstvo za 

društveni razvoj
Transparency
International
Hrvatska

Davorka Budimir

Zelena akcijaEnes Ćerimagić
Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava

Evaluacijska 
upravljačka 
skupina za 
Operativni 
program
Učinkoviti ljudski 
potencijali 2014.
- 2020.

Udruga Delta36. Udruga DeltaAien Halilović Maja Uršić 01. listopad 
2015.Arian Drišković Hrvatska 

udruga za borbu 
protiv HlV.a i 
virusnog 
hepatitisa_____

Hrvatska udruga 
za borbu protiv 
HlV.a i virusnog 
hepatitisa

Tomislav
Beganović

Dr.sc. Maja 
Božičević Vrhovčak

Društvo za Petra Andrič Društvo za 
oblikovanje 
održivog razvoja

oblikovanje
održivog
razvoja

Diana Topčić- 
Rosenberg

Adopta - 
udruga za 
potporu

Adopta - udruga 
za potporu 
posvajanju

Dunja Bonaeei 
Skenderovič

posvajanju
Mreža mladihRia Bilić Mreža mladih 

Hrvatske
Karlo Kralj

Hrvatske
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37. Ministarstvo uprave Etičko Centar zaVesna Kesić 24. studeni 
2015.mirovne studijepovjerenstvo

Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava

38. Nadzorni odbor Udruga za 
zaštitu i

18. prosinac 
2015.

Kristina Jandrić
Operativnog 
programa razvoj 
ljudskih
potencijala 2007. 
-2013.

promicanje
mentalnog
zdravlja
„Svitanje"

Ivana Sibalić39. Ministarstvo 
regionalnog razvoja i 
fondova Europske 
unije

Partnersko vijeće 
statističkih regija 
- Kontinentalna 
Hrvatska

Udruga za rad s 
mladima

Udruga za rad s 
mladima „Breza"

26. veljače 
2016.

Ivan Kristijan 
Majić

„Breza"
Zelena akcijaBernard Ivčić Zelena akcijaSven Janovski

HrvatskaEmil Kuhtić Hrvatska udruga 
poslodavaca

Milka Kosanović
udruga
poslodavaca

Ministarstvo 
regionalnog razvoja i 
fondova Europske 
unije

40. Partnersko vijeće 
statističkih regija 
- Jadranska 
Hrvatska

UPRIS - udruga UPRIS - udruga 
za prirodoslovna 
istraživanja

26. veljače 
2016.

Zvonko Bumber Vicko Sviličić
za
prirodoslovna
istraživanja

Ivana Sibalić Udruga za rad s 
mladima

Udruga za rad s 
mladima „Breza"

Ivan Kristijan 
Majić

„Breza"
Ivana SibalićHrvatska 

udruga 
poslodavaca 
Ženska soba - 
Centar za 
seksualna prava

Hrvatska udruga 
poslodavaca

Emil Kuhtić

41. Ured za ljudska 
prava i prava 
nacionalnih manjina 
Vlade Republike 
Hrvatske

Radna skupina za 
izradu analize i 
prijedloga mjera 
za unaprjeđenje 
prava transrodnih 
osoba

Anamaria Drožđan 
- Kranjčec

24. ožujak 
2016.

42. Hrvatski zavod za 
zapošljavanje

Upravno vijeće 
Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje

Jeniseja Fištrek Savez
nezaposlenih
Hrvatske

31. ožujak 
2016.

Ministarstvo 
regionalnog razvoja i

Odbor za43. 1. travanj 
2016.praćenje (MC) -
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fondova Europske 
unije

Program 
prekogranične 
suradnje 
[NTERREG 
Slovenija - 
Hrvatska 2014.- 
2020.

44. Ministarstvo 
regionalnog razvoja i 
fondova Europske 
unije

Odbor za 
praćenje (MC) - 
Program 
prekogranične 
suradnje
INTERREG V-A 
Italija - Hrvatska 
2014.-2020.

UPRIS - udrugaVicko Sviličić UPRIS - udruga 
za prirodoslovna 
istraživanja

22. travanj 
2016.

Zvonko Bumber
za
prirodoslovna
istraživanja
PRAGMA , 
Hrvatska mreža 
protiv 
siromaštva

Nedjeljko Marković PRAGMA, 
Hrvatska mreža 
protiv siromaštva

Jelena Adamlje

Miren Špek45. Ministarstvo
pravosuđa

Odbor za novčane 
naknade žrtvama 
kaznenih djela

Udruga za 
podršku 
žrtvama i 
svjedocima

01. travanj 
2016.

46. Ured za ljudska 
prava i prava 
nacionalnih manjina 
Vlade Republike 
Hrvatske

Nacionalni odbor 
za suzbijanje 
trgovanja ljudima

Centar za žene 
žrtve rata -

09. svibanj. 
2016.

Đurđica Kolarec

ROSA
Ženska soba -Paula Zore
Centar za 
seksualna prava

Ministarstvo 
socijalne politike i 
mladih

Stručna radna 
skupina za izbor 
članova Savjeta 
za mlade Vlade 
Republike 
Hrvatske

47. Ministarstvo 
vanjskih i 
europskih 
poslova

18. svibanj 
2016.

Ana Krivak

Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava

48. Evaluacijska 
upravljačka 
skupina za 
Operativni 
program
Učinkoviti ljudski

Deša- 
Dubrovnik, 
Regionalni 
centar za 
izgradnju 
zajednice i

02. lipnja 
2016.

Jany Hansal
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potencijali 2014. 
- 2020.

razvoj civilnoga 
društva

Ministarstvo rada i 
mirovinskog sustava

49. Povjerenstvo za 
praćenje 
Smjernica za 
razvoj i provedbu 
aktivne politike 
zapošljavanja u 
Republici 
Hrvatskoj za 
razdoblje od 
2015. do 2017. 
godine

ODRAZ- 
Održivi razvoj 
zajednice

Marina Dimić 
Vugec

Institut za razvoj 
tržišta rada

Antonio Matković 22. srpnja 
2016.

Teodor Petrićević ACT Grupa Vlatka Vincetić ACT Grupa
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