Na temelju točke VIII. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Savjeta za razvoj
civilnoga društva („Narodne novine“ br. 140/2009.) Savjet za razvoj civilnog društva na sjednici
održanoj 11. prosinca 2009. godine donio je

POSLOVNIK
SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA
I. Opće odredbe
Članak 1.
Savjet za razvoj civilnoga društva (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Vlade
Republike Hrvatske Poslovnikom Savjeta (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje kriterije za
isticanje kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija
civilnoga društva, postupak kandidiranja i izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika iz reda
udruga i drugih organizacija civilnoga društva, prava i obveze članova Savjeta, rad Savjeta
(priprema i način sazivanja sjednice, tijek sjednice i način odlučivanja) i radnih tijela Savjeta, te
druga pitanja ustroja i rada Savjeta.
Članak 2.
Odredbe ovoga Poslovnika odnose se na članove Savjeta i njihove zamjenike, te ostale nazočne
osobe koje sudjeluju u radu Savjeta i njegovih radnih skupina.

II. Kriteriji i postupak kandidiranja i izbora članova Savjeta iz reda udruga
i ostalih organizacija civilnog društva
Članak 3.
Kriteriji za isticanje kandidata za člana Savjeta i zamjenika člana iz reda udruga i drugih
organizacija civilnoga društva su:
– da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske,
– da nije dužnosnik političke stranke i
– da ima minimalno tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja udruge ili
druge organizacije civilnog društva koje predstavlja.
Članak 4.
Postupak kandidiranja i izbora članova Savjeta i njihovih zamjenika iz reda udruga i
drugih organizacija civilnog društva provodi se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata
Savjeta na način da:
1.) Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured za udruge) na svojim
internetskim stranicama i putem sredstava javnog priopćavanja, objavljuje poziv za
isticanje kandidata za predstavnike udruga i njihove zamjenike u Savjetu, s opisom
načina kandidiranja i izbora te rokovima.
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2.) Udruge i druge organizacije civilnog 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 civilnog
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,
– potvrdu o aktivnom djelovanju (profesionalnom i/ili volonterskom) u odgovarajućem
području djelovanja udruge ili druge organizacije civilnog društva kontinuirano
najmanje tri godine, ovjerenu od odgovorne osobe u udruzi ili drugoj organizaciji
civilnog društva.
4.) Trajanje postupka isticanja kandidata za članove Savjeta i zamjenike bit će navedeno u
pozivu, a ne može biti kraće od 15 dana. U roku osam dana od isteka roka za
kandidiranje Povjerenstvo za izbor članova Savjeta (imenovano od strane Savjeta)
pregledava prijave pristigle u roku i utvrđuje zadovoljavaju li formalne uvjete zadane
pozivom te priprema listu važećih kandidatura.
5.) Ured za udruge na svojim internetskim stranicama objavljuje sve važeće kandidature s
pozivom udrugama da daju svoj glas jednom kandidatu i njegovom zamjeniku
istaknutom u području njihova djelovanja. Ujedno se objavljuju i nevažeće nominacije te
određuje rok od 8 dana za prigovore.
6.) U roku od 15 dana od objave poziva za glasovanje, udruge poštom šalju svoj glas za
jednog kandidata na standardiziranom obrascu za glasovanje, dostupnom na internetskim
stranicama Ureda. Udruga može glasovati samo za kandidata i njegovog zamjenika
istaknutog u području u kojem udruga djeluje, pri čemu formalne mreže i savezi, kao i
udruge, imaju jedan glas.
7.) U roku od osam dana od isteka roka za glasovanje sastaje se Povjerenstvo za izbor
članova Savjeta i utvrđuje broj glasova prispjelih u zadanom roku za sve istaknute
kandidate, prebrojava glasove po područjima i priprema popis kandidata s najvećim
brojem glasova po područjima iz točke IV.b) ove Odluke te konačne rezultate
kandidacijskog i izbornog postupka dostavlja Uredu za udruge Vlade Republike
Hrvatske.
8.) Ured za udruge na svojim internetskim stranicama objavljuje:
– popis kandidata s najvećim brojem glasova koji će biti predloženi Vladi Republike
Hrvatske za imenovanje za člana i zamjenika člana Savjeta ispred pojedinog
područja i
– popis ostalih kandidata s brojem dobivenih glasova.
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III. Prava i obveze članova Savjeta
Članak 5.
Svi članovi Savjeta u radu Savjeta imaju jednaka prava i obveze bez obzira jesu li imenovani na
prijedlog tijela državne uprave i ureda Vlade Republike Hrvatske, ili su odabrani od udruga i
drugih organizacija civilnoga društva ili na prijedlog Ureda za udruge iz reda zaklada, sindikata
i udruga poslodavaca.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka obavlja se izbor predsjednika Savjeta i zamjenika
predsjednika Savjeta.
Članak 6.
Članovi Savjeta dužni su redovito prisustvovati sjednicama Savjeta, a sukladno poslovnim i
osobnim obvezama aktivno se uključivati u rad radnih skupina Savjeta i drugih oblika rada i
aktivnosti Savjeta.
Članovi Savjeta dužni su opravdati svoj nedolazak na sjednice Savjeta unaprijed predsjedniku
Savjeta, kao i Uredu za udruge, te osigurati da sjednici Savjeta bude nazočan njegov izabrani
zamjenik, o čemu predsjednik izvještava Savjet na početku sjednice.
Članak 7.
Član Savjeta odnosno zamjenik člana ima pravo podnijeti ostavku.
Član odnosno zamjenik člana koji podnosi ostavku o razlozima svoje ostavke obavijestit će
pisanim putem predsjednika Savjeta i Ured za udruge koji je o tome dužan izvijestiti ostale
članove Savjeta.
Članak 8.
Savjet će donijeti odluku o pokretanju postupka za izbor novog člana i zamjenika člana Savjeta
u slučaju da:
- prihvati ostavku člana odnosno zamjenika člana Savjeta
- član i zamjenik člana Savjeta neopravdano izostanu sa sjednice Savjeta dva puta
uzastopno odnosno tri puta u tijeku tekućeg mandata Savjeta.
Odluka o pokretanju postupka za izbor novog člana i zamjenika člana Savjeta upućuje se Uredu
za udruge koji provodi postupak izbora na temelju iste procedure kojom je izabran i prethodni
član i zamjenik člana savjeta. Ured za udruge o svemu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske i
predlaže razrješenje dosadašnjeg, odnosno imenovanje novog člana i zamjenika člana Savjeta.
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IV. Izbor, prava i obveze predsjednika Savjeta i
zamjenika predsjednika Savjeta
Članak 9.
Predsjednika Savjeta bira se iz reda članova Savjeta – predstavnika udruga i drugih organizacija
civilnog društva.
Isticanje kandidata za predsjednika Savjeta je javno. Glasovanje o istaknutim kandidatima
obavlja se tajno. Izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu ukupnog broja članova
Savjeta.
Članak 10.
Savjet bira zamjenika predsjednika Savjeta iz reda predstavnika tijela državne uprave i ureda
Vlade Republike Hrvatske.
Isticanje kandidata za zamjenika predsjednika Savjeta je javno. Glasovanje o istaknutim
kandidatima obavlja se tajno. Izabran je kandidat koji je dobio natpolovičnu većinu ukupnog
broja članova Savjeta.
Članak11.
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.
Između sjednica Savjeta predsjednik Savjeta može s ciljem izvještavanja i savjetovanja s
članovima Savjeta komunicirati elektroničkom poštom.
Zamjenik predsjednika Savjeta obavlja poslove predsjednika u njegovom odsustvu, te
predstavlja Savjet u pitanjima za koja dobije mandat članova Savjeta.
Ukoliko predsjednik Savjeta podnese ostavku, zamjenik predsjednika obavlja poslove
predsjednika Savjeta do izbora novog predsjednika.

V. Priprema i način sazivanja i rada sjednica Savjeta
Članak 12.
Savjet radi na sjednicama koje saziva i vodi predsjednik Savjeta a u slučaju njegove odsutnosti
ili spriječenosti zamjenik predsjednika Savjeta.
Stručne, administrativne, financijske i tehničke poslove u pripremanju i sazivanju sjednica
Savjeta i radnih tijela Savjeta obavlja Ured za udruge. Ured za udruge prikuplja informacije i
materijale potrebne za donošenje odluka Savjeta, te ostalu dokumentaciju nužnu za ispunjavanje
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zadaća Savjeta, kao i za provođenje zaključaka i odluka Savjeta. Ured za udruge izvještava
Vladu Republike Hrvatske o održanim sjednicama Savjeta.
Svi službeni dokumenti vezani uz rad Savjeta (pozivi za sjednice, zaključci, dopisi i sl.) izrađuju
se na memorandumu Savjeta.
Memorandum Savjeta u gornjem lijevom kutu ima grb Republike Hrvatske i ispod njega tekst
Vlada Republike Hrvatske Savjet za razvoj civilnoga društva. U donjem dijelu memoranduma
nalazi se adresa sjedišta, telefon i telefaks Ureda za udruge i e-mail adresa Savjeta.
Članak 13.
Sjednice Savjeta se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Poticaj za sazivanje
sjednice pisanim putem mogu dati Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, te svaki član
Savjeta uz supotpis još dva člana Savjeta. U tom slučaju predsjednik je dužan sazvati sjednicu
Savjeta u roku od 15 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Sjednica Savjeta saziva se pozivom u pisanom obliku koji obvezno sadrži naznaku mjesta i
datuma održavanja te vremena početka sjednice i prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se upućuju
radni materijali o pitanjima iz prijedloga dnevnog reda zakazane sjednice.
Prijedlog dnevnog reda sjednice Ured za udruge šalje članovima Savjeta elektroničkom poštom
sedam dana uoči sjednice, a radni materijali dostavljaju se elektroničkom poštom barem tri
radna dana uoči sjednice.
Za pripremu pojedinih točaka dnevnog reda te, kadgod je to moguće, predsjednik Savjeta
zadužuje radna tijela Savjeta, Ured za udruge ili relevantnog vanjskog stručnjaka za pripremu
uvodnog izlaganja s prijedlogom zaključaka koji će se raspraviti na sjednici Savjeta.
Zapisnik na sjednicama Savjeta vodi djelatnik Ureda za udruge, a sažetak se objavljuje na
mrežnoj stranici Ureda za udruge.
Članak 14.
Na sjednicu Savjeta pozivaju se članovi Savjeta, a predsjednik Savjeta može pozvati i druge
osobe koje svojim sudjelovanjem mogu pridonijeti radu Savjeta kao i predstavnike sredstava
javnog priopćivanja ali bez prava odlučivanja.
Na tematsku sjednicu Savjeta mogu se pozvati i vanjski suradnici, posebice stručnjaci s područja
razvoja civilnoga društva kao i predstavnici nadležnih tijela državne uprave, ali bez prava
odlučivanja.
Članovi Savjeta i gosti mogu raspravljati o temama utvrđenim dnevnim redom.
Dopuštenje za raspravu daje predsjednik Savjeta prema redoslijedu prijavljenih.
Članak 15.
Savjet pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovice svih članova odnosno
zamjenika članova Savjeta.
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Savjet svoje odluke, preporuke i zaključke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih
članova odnosno zamjenika članova Savjeta, osim ako ovim Poslovnikom nije predviđena druga
potrebna većina.
Savjet donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju
glasuje tajno i u slučajevima utvrđenim ovim Poslovnikom.
Članak 16.
Na početku sjednice Savjet usvaja dnevni red, temeljem prijedloga dnevnoga reda i pristiglih
pisanih prijedloga nadopuna koji trebaju sadržati i obrazloženje te popratni radni materijal, s
prijedlogom zaključaka.
Na početku svake sjednice usvaja se zapisnik s prošle sjednice koji se u razdoblju između
sjednica usuglašava elektroničkom prepiskom, pri čemu članovi Savjeta ispravke trebaju poslati
Uredu za udruge najkasnije sedam dana uoči sjednice.
Na kraju svake sjednice, Savjet određuje datum i točke dnevnog reda sljedeće sjednice, na
temelju Programa rada Savjeta u tekućoj godini.
Jednom godišnje Savjet usvaja izvješće o svom radu i podnosi ga Vladi Republike Hrvatske do
31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Članak 17.
Savjet može na dnevni red svoje sjednice staviti i prijedlog točke dnevnog reda ili predstavku
koju je u pisanom obliku s prijedlogom postupanja Savjeta po određenom pitanju i eventualno
priloženim dodatnim materijalima elektroničkim putem ili poštom Savjetu uputila organizacija
civilnoga društva.
Savjet će se pisanim putem očitovati o svakom prijedlogu i predstavci u roku od dva mjeseca od
primitka predstavke ako svojom odlukom ne utvrdi posebno postupanje po prijedlozima i
predstavkama organizacija civilnog društva.
Članak 18.
Sjednice Savjeta su u pravilu javne.
Javnost se o sjednicama i radu Savjeta obavještava pozivanjem novinara na sjednice,
održavanjem konferencija za tisak, radio i televiziju, stavljanjem predstavnicima sredstava
javnog priopćavanja na uvid izvještaja, prijedloga akata, zapisnika i odluka Savjeta i ostalih
materijala o kojima se na javnim sjednicama raspravlja, priopćenjima za javnost, objavljivanjem
prikaza, izvještaja, odluka i drugih akata na internetskoj stranici Ureda za udruge i Savjeta ili
izvještavanjem nadležnih državnih tijela.
Savjet može odlučiti u kojim slučajevima će dio ili cijela sjednica biti zatvoreni za javnost.
Najkasnije dva radna dana nakon svake sjednice, Ured za udruge šalje priopćenje o održanoj
sjednici, s glavnim zaključcima i najavom datuma sljedeće sjednice svim članovima Savjeta,
HINI, internetskim novinama civilnoga društva, te ga objavljuje na internetskoj stranici Savjeta.
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VI. Radne skupine Savjeta
Članak 19.
S ciljem pripreme i obrade pojedinih tema za raspravu o nekom pitanju na sjednici ili za
praćenje nekog područja Savjet može osnovati svoje stalne ili povremene radne skupine. Radne
skupine osnivaju se odlukom Savjeta, a u radu radnih skupina Savjeta mogu sudjelovati i osobe
koje nisu članovi Savjeta.
Savjet osniva stalne radne skupine s godišnjim ciljevima i zadaćama te povremene radne
skupine, s kratkoročnim zadacima. Saziv radnih skupina temelji se na dobrovoljnim prijavama
članova Savjeta.
Članovi stalnih radnih skupina među sobom odabiru koordinatora kojeg Savjet potvrđuje na
svojoj prvoj sjednici nakon osnutka radne skupine. Savjet odabire i imenuje koordinatora
povremene radne skupine prilikom osnutka te radne skupine.
Koordinatori radnih skupina Savjeta imaju pravo nastupati u ime Savjeta pred tijelima državne
uprave, organizacijama civilnoga društva i drugim organizacijama u pitanjima ili području iz
nadležnosti radnog tijela, uz prethodno informiranje predsjednika Savjeta.
O radu radnih skupina koordinatori redovito izvješćuju Savjet usmenim putem, a pisano izvješće
za Savjet pripremaju jednom godišnje do 31. siječnja naredne godine za rad stalnih radnih
skupina u protekloj godini, odnosno po završetku zadaća povremene radne skupine.
Stručne i tehničke poslove za potrebe stalnih i povremenih radnih skupina obavlja Ured za
udruge.

VII. Financijska i organizacijska potpora članovima Savjeta
Članak 20.
Članovi Savjeta ne primaju novčanu naknadu za sudjelovanje na sjednicama Savjeta.
Članovima Savjeta koji žive izvan Zagreba, Ured za udruge nadoknadit će troškove 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.
Članovi radnih tijela Savjeta mogu primati naknade za stručni rad u radnim skupinama u skladu
s raspoloživim proračunskim sredstvima.
Proračunska sredstva za rad Savjeta, na poziciji Ureda za udruge, planiraju se i troše uz
administrativnu pomoć Ureda za udruge.
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Članak 21.
Predstavnici udruga i drugih organizacija civilnoga društva u Savjetu dužni su, uz
administrativnu pomoć Ureda za udruge i tijela državne uprave, održavati redovnu
komunikaciju s udrugama u svom području, te s njima održati najmanje dva sastanka godišnje u
skladu s odobrenim proračunskim sredstvima za tu namjenu.

VIII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 22.
Poslovnik se mijenja i dopunjava na način i po postupku njegovog donošenja.
Članak 23.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Zamjenica predsjednika Savjeta

Lidija Pavić-Rogošić

U Zagrebu, 11. prosinca 2009. godine
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