REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 007-02/14-01/164
URBROJ: 2140/01-02-14-3
Krapina, 17. rujna 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za razvoj
civilnog društva Krapinsko-zagorske županije
Na temelju članka 32., st. 1., al. 1. Statuta Krapinsko-zagorske županije
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 –
pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije dana 17. rujna 2014. godine donosi
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinskozagorske županije.
2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje
Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
3. Za izvjestitelja po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Nikola
Gospočić, dipl. iur., pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i
mlade.

ŽUPAN
Željko Kolar
Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE
KLASA: 007-02/14-01/164
URBROJ: 2140/01-09-14-2
KRAPINA, 16. 09. 2014.
ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDMET:

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj
civilnog društva Krapinsko-zagorske županije

PRAVNI TEMELJ: Članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni
glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 13/01, 5/06, 14/09,
11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)
NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:
Županijska skupština
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
OBRAZLOŽENJE:
Imajući u vidu nespornu važnost i značaj civilnog društva kao jedne od temeljnih
odrednica suvremene demokracije, Krapinsko-zagorska županija nastoji razvijati partnerski
odnos s građanima i organizacijama civilnog društva na svom području. Sukladno tome,
prihvaćen je i najtransparentniji način za ostvarivanje financijskih potpora djelovanju udruga
putem metode javnog natječaja, koji je utemeljen u Odluci o kriterijima za dodjelu
financijskih potpora projektima ili programima udruga na području Krapinsko-zagorske
županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 4/14). U cilju daljnjeg
unapređenja partnerskog odnosa, pokrenut je postupak osnivanja Savjeta za razvoj civilnog
društva Krapinsko-zagorske županije kao savjetodavnog tijela Županijske skupštine. Njegova
zadaća, između ostalog, je savjetovanje u procesu stvaranja poticajnog okruženja u razvoju
civilnog društva, filantropije, volonterizma, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje u
Županiji, ali i poveznice između građanskih i javnih kreatora razvojnih smjernica civilnog
sektora na području Krapinsko-zagorske županije.
Osnivanje Savjeta za razvoj civilnog društva jedna je od planiranih aktivnosti u
realizaciji projekta «Građani i građanke imaju moć» kojeg zajedno provode CESI – Centar za
edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba, Mreža udruga Zagor iz Zaboka, Krapinskozagorska županija, Grad Klanjec i Zaklada Giacomo Brondolini iz Rima. Projekt se financira

sredstvima Europske unije kroz program IPA «Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za
podršku razvoju civilnog društva», a provodi se od početka godine, u trajanju 16 mjeseci, uz
planirani završetak sredinom 2015. godine. Radno tijelo za provođenje dijela projekta
«Građani i građanke imaju moć» izradilo je Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za
razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.
Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata («Narodne novine», br. 140/09),
provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – građanima, udrugama,
građanskim inicijativama, zakladama, javnim i privatnim ustanovama, svima zainteresiranima
koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive
Odluke. Javno savjetovanje održano je u razdoblju od 25. kolovoza do 15. rujna 2014. godine
u sklopu kojeg je 8. rujna u Zaboku održana i javna tribina sa zainteresiranom javnošću. Na
javni poziv nije pristiglo primjedbi i prijedloga, izuzev mišljenja sudionika javne tribine,
kojeg je Radno tijelo razmotrilo i ukomponiralo u konačni Nacrt prijedloga Odluke o
osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.
Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinskozagorske županije upućuje se Županu na razmatranje i Županijskoj skupštini na donošenje.

PRIPREMILA:
Savjetnica
Ksenija Čuček, dipl. polit.

PROČELNIK
Nikola Gospočić, dipl. iur.

PRILOG:
- Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za
razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije,
- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću,
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.

4.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O OSNIVANJU
SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Naziv dokumenta

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog
društva Krapinsko-zagorske županije

Stvaratelj dokumenta,
tijelo koje je provelo
savjetovanje

Radno tijelo za provođenje dijela projekta «Građani i građanke
imaju moć»,
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Svrha dokumenta

Svrha Nacrta prijedloga Odluke je stvoriti preduvjete za
osnivanje Savjeta za razvoj civilnog društva kao
savjetodavnog tijela Skupštine Krapinsko-zagorske županije

Radno tijelo za izradu
Nacrta

Mr. Jasna Petek, zamjenica župana za društvene djelatnosti
Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove
Županijske skupštine
Ksenija Čuček, savjetnica za razvoj civilnog društva
Tajana Broz, predstavnica CESI-ja iz Zagreba
Anđelko Vragović, predstavnik Grada Klanjca
Ivana Radanović, predstavnica Mreže udruga Zagor iz Zaboka
Mirjana Janžek, predstavnica Udruge distrofičara Krapina
Mario Draganić, predstavnik Županijske podružnice Udruge
hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata KZŽ iz Zaboka
Dunja Lacković, predstavnica «STUB-KLUBA», Kluba
mladih iz Donje Stubice

www.kzz.hr – internetska stranica Krapinsko-zagorske
županije
Internetska stranica na
kojoj je bio objavljen javni Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je
poziv
od 25. kolovoza do 15. rujna 2014. godine
Dana 8. rujna 2014. godine u Zaboku održana je javna tribina
sa zainteresiranom javnošću
Predstavnici
zainteresirane javnosti
koji su dostavili svoja
očitovanja
Prihvaćene/neprihvaćene
primjedbe

Sudionici javne tribine održane 8. rujna 2014. godine u
Zaboku

Troškovi provedenog
savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne
financijske troškove

Objedinjene su u priloženom Savjetovanju sa zainteresiranom
javnošću

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb, udruge i mlade

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva
Krapinsko-zagorske županije
Krapinsko-zagorske županija objavljuje objedinjene primjedbe zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili
primjedbe na Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije putem održanog savjetovanja
u razdoblju od 25. kolovoza do 15. rujna 2014. godine, te očitovanje o prihvaćanju/neprihvaćanju istih.
Red.
br.

1.

Naziv dionika
(pojedinac,
organizacija,
institucija)
Sudionici javne
tribine održane 8.
rujna 2014. godine
u Zaboku

Članak na
koji se
odnosi
primjedba
/prijedlog

Tekst primjedbe / prijedloga
Valjalo bi pojasniti da kandidati za člana i zamjenika člana ne
trebaju biti iz iste udruge.
Valjalo bi pojasniti da se obavezna dokumentacija odnosi i na
kandidata za člana i na kandidata za zamjenika člana.
U obrascu za prijavu trebala bi biti navedena rubrika «područje i
svrha djelovanja udruge» te navedena područja djelovanja iz Odluke

Razlog prihvaćanja/
neprihvaćanja primjedbe
ili
prijedloga
Prihvatljivo.Ukomponirano
u članak VIII. Odluke.
Prihvatljivo.Ukomponirano
u članak VIII. Odluke.
Imat će se u vidu prilikom

kako bi kandidati mogli zaokružiti (naznačiti) za koje se područje
kandidiraju.
U samom natječaju valjalo bi napomenuti da se dokumentacija
kandidata za člana i njegovog/njezinog zamjenika šalje u istoj
kuverti.
Prilikom izrade Poslovnika, valjalo bi vidjeti da koji način definirati
prestanak članstva u Savjetu – posebno u slučaju kada član/ica
Savjeta postane dužnosnik/ica političke stranke tijekom trajanja
mandata.

raspisivanja javnog poziva
za kandidaturu članova i
zamjenika članova Savjeta.
Imat će se u vidu prilikom
izrade Poslovnika o radu
Savjeta.

NACRT PRIJEDLOGA
REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 007-02/14-01/164
URBROJ: 2140/01-01-14-4
Krapina, _____________ 2014.
Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 8. sjednici održanoj dana
____________ 2014. godine donijela je
ODLUKU
O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
I.
Ovom Odlukom osniva se Savjet za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske
županije (u daljnjem tekstu: Savjet), određuju se zadaće i sastav Savjeta te uređuju druga
pitanja iz djelokruga rada Savjeta.
II.
Savjet je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za
razvoj suradnje Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Županija) i organizacija civilnog
društva u Županiji, razvoj filantropije, volonterizma, socijalnog kapitala i međusektorske
suradnje u Županiji.
Zadaće Savjeta su:
— sudjelovanje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na
razvoj civilnog društva i međusektorsku suradnju;
— izrada nacrta prijedloga Županijske strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj
civilnog društva,
— sudjelovanje u davanju mišljenja o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnog
društva te u organizaciji primjerenog načina uključivanja i sudjelovanja organizacija
civilnog društva u rasprave o propisima, strategijama i programima koji na razini
Županije, ali i na nacionalnoj te europskoj razini utječu na razvoj i djelovanje civilnoga
društva, te na suradnju s javnim i privatnim sektorom;
— suradnja u planiranju prioriteta županijskih programa dodjele financijskih potpora
projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava županijskog
proračuna, te analiza godišnjeg izvješća o financiranim projektima i programima
organizacija civilnoga društva;

—

i druge zadaće kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a obuhvaćeni su
ciljevima Županijske strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

III.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski spol.
IV.
Savjet ima 17 članova od kojih je sedam predstavnika upravnih tijela i županijskih
ustanova/društava, osam predstavnika udruga i drugih organizacija civilnog društva, jedan
predstavnik civilnog društva iz reda sindikata te jedan predstavnik udruge poslodavaca.
Svaki član/članica Savjeta ima zamjenika.
Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika. Predsjednika Savjeta biraju članovi
Savjeta iz reda predstavnika udruga i drugih organizacija civilnoga društva, a zamjenika
predsjednika Savjeta iz reda predstavnika upravnih tijela i županijskih ustanova/društava.
Predsjednik, članovi Savjeta i njihovi zamjenici imenuju se na vrijeme od četiri godine.
V.
Županijska skupština imenuje članove Savjeta i njihove zamjenike na prijedlog:
— župana iz reda upravnih tijela i županijskih ustanova/društava te
— Odbora za izbor i imenovanja Županijske skupštine iz reda udruga i drugih
organizacija civilnog društva iz područja:
— demokratizacije, vladavine prava, zaštite i promicanja ljudskih prava te razvoja
obrazovanja,
— djelovanja mladih,
— djelovanja udruga proizašlih iz Domovinskog rata,
— kulture,
— potpore djeci i obitelji,
— socijalne skrbi i unapređenja položaja osoba s invaliditetom,
— športa i tehničke kulture,
— zaštite zdravlja i okoliša i unaprjeđenja kvalitete življenja te
— iz reda sindikata i udruge poslodavaca.
VI.
Za člana i zamjenika člana Savjeta iz reda udruga i drugih organizacija civilnog
društva može biti kandidirana osoba koja je punoljetni državljanin Republike Hrvatske, nije
dužnosnik političke stranke i ima najmanje tri godine djelatnog iskustva u području djelovanja
udruge ili druge organizacije civilnog društva koju predstavlja.
VII.
Postupak biranja članova Savjeta i njihovih zamjenika iz reda udruga i drugih
organizacija civilnog društva pokreće se najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata članova
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Savjeta na način da nadležni upravni odjel objavi javni poziv za isticanje kandidatura na
mrežnim stranicama Županije.
Javni poziv iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za
isticanje kandidatura, rok za prijavu te rokove za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih
kandidata i izbor članova Savjeta i njihovih zamjenika.
Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objave javnog poziva na
mrežnim stranicama Županije.
VIII.
Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike na javni poziv iz članka VII. ove
Odluke ističu udruge i druge organizacije civilnoga društva iz područja sukladno članku V.
ove Odluke.
Svaka udruga i druga organizacija civilnoga društva može istaknuti samo po jednog
kandidata za člana i zamjenika člana Savjeta
Kandidat za člana i zamjenika člana Savjeta mogu biti članovi različitih organizacija
civilnog društva, ali koji djeluju u okviru istog područja, sukladno članku V. ove Odluke.
Prijava na javni poziv dostavlja se poštom nadležnom upravnom odjelu i mora sadržavati:
— popunjeni obrazac za isticanje kandidata za člana i zamjenika člana dostupan na mrežnim
stranicama Županije,
— životopis kandidata za člana i zamjenika člana na standardiziranom obrascu,
— 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,
— izjavu (kandidata za člana i zamjenika člana) da kandidat za člana odnosno zamjenika
člana nije dužnosnik političke stranke.
IX.
Nadležni upravni odjel pregledava prijave pristigle u roku na javni poziv iz članka
VII. ove Odluke, utvrđuje ispunjavanje formalnih uvjeta iz javnog poziva i u roku od 15 dana
od isteka roka za podnošenje prijava utvrđuje popis važećih kandidatura.
Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine, na temelju popisa važećih
kandidatura, predlaže Županijskoj skupštini izbor osam članova Savjeta i njihovih zamjenika.
X.
Stručne i administrativne poslove za Savjet obavlja Županijski upravni odjel nadležan
za civilno društvo.
Županijski upravni odjeli obvezni su u okviru svoje nadležnosti, putem Upravnog
odjela nadležnog za civilno društvo, dostavljati Savjetu cjelovite informacije o financiranju
udruga i drugih organizacija civilnog društva u Županiji za prethodnu proračunsku godinu.
Savjet jednom godišnje podnosi Županijskoj skupštini izvješće o svome radu.
XI.
Članovi/ce Savjeta nemaju pravo na naknadu za rad u Savjetu, ali imaju pravo na
naknadu troškova nastalih sudjelovanjem u aktivnostima Savjeta.
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XII.
Savjet donosi Poslovnik o radu.
Poslovnikom o radu Savjeta uređuju se prava i obveze članova Savjeta, način rada
Savjeta (priprema i način sazivanja sjednice, tijek sjednice i način odlučivanja) te druga
pitanja od značaja za rad Savjeta.
XIII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.
Dostaviti:
1. Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb, udruge i mlade,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.
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