
Polazeći od odredaba Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) i 
smjernica sadržanih u Programu suradnje Vlade Republike Hrvatske i nevladinog, 
neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj,  
 
svjesni da predstavljanjem i zastupanjem zajedničkih i posebnih potreba građani i 
građanke organizirani u udruge pridonose humanizaciji odnosa, razumijevanju 
različitosti, uključivanju marginaliziranih skupina i jačanju tolerancije kao općih 
civilizacijskih dostignuća, a svojim djelovanjem uspostavljaju dijalog u zajednici i 
utječu na javnost i njezino povećano uključivanje u procese odlučivanja,  
 
u želji da organiziranim djelovanjem usmjerenim k općedruštvenom dobru građani i 
građanke u građanskim udrugama, koje pripadaju tzv. nevladinom, neprofitnom 
sektoru, odgovorno preuzimaju dio javnih poslova i na taj način postaju legitiman 
partner vlasti u utvrđivanju javnog interesa i sudjelovanju u oblikovanju politike 
zajednice po mjeri njezinih građana,  
 
u namjeri poticanja i unaprjeđivanja razvoja građanskog društva i međusobne 
suradnje,  
 
Osječko-baranjska županija i udruge okupljene u Regionalnom forumu udruga 
Osječko-baranjske županije svojim potpisom iskazuju prihvaćanje 
 
 
 
 

POVELJE O SURADNJI 
 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE I GRAĐANSKIH UDRUGA 
 

 
 
 
Ova Povelja temelji se na zajedničkim vrijednostima moderne demokracije i 
usmjerena je ka stvaranju djelotvornih mehanizama koji će unaprijediti međusobne 
odnose Osječko-baranjske županije kao jedinice područne samouprave (nastavno: 
Županija) i građanskih udruga. 
 
 
Ciljevi suradnje 
 
Opći cilj  suradnje je unaprjeđenje razvoja zajednice.   
 
U okviru ovoga cilja, potpisnici Povelje će 

• promicanjem čovjekoljublja i nesebičnosti, volonterskog rada i 
aktivnosti usmjerenih općem dobru, 

• poticanjem osnaživanja i povezivanja ljudskih kapaciteta kao temelja 
socijalnog kapitala (povjerenje, vrijednosti i standardi kao čimbenici 
razvoja) te 

• uključivanjem korisnika u upravljanje aktivnostima i razvojem 
institucija unutar lokalne zajednice 

zajednički djelovati prema podizanju kvalitete djelovanja svih čimbenika razvitka 
lokalne zajednice. 
 
 



Sa svrhom postizanja ovih ciljeva, potpisnici Povelje će 
• utvrditi područja zajedničkog interesa i način uređenja međusobnih odnosa te 
• osigurati sustavni i razvojni suradnički odnos Županije i građanskih udruga u 

postupcima i mehanizmima funkcioniranja javne vlasti. 
 
 
Načela suradnje 
  
Međusobna suradnja potpisnica Povelje temelji se na sljedećim načelima:  

• ravnopravnost u suradničkom odnosu,  
• supsidijarnost, 
• transparentnost u radu,  
• samostalnost i neovisnost građanskih udruga, 
• odgovornost pojedinca i građanskih udruga za korištenje javnih 

resursa, 
• promicanje ravnopravnih mogućnosti za sve građane i građanke, 
• promicanje nenasilja i aktivno prihvaćanje različitosti. 
 

 
Područja i oblici suradnje  
 
Potpisnici ove Povelje potiču nove i inovativne pristupe u suradnji u postizanju 
zajedničkih ciljeva – unaprjeđenja razvoja lokalne zajednice i razvoja građanskog 
društva.  
 
Županija i građanske udruge surađivat će osobito u područjima: 
 
informiranja 
 

• međusobnom razmjenom informacija koje su od značenja za razvoj 
zajednice i građanskog društva, 

• izgradnjom informacijskog sustava i pripadajućeg sustava informiranja 
koji omogućavaju i olakšavaju ostvarivanje prava građana na pristup 
informacijama; 

 
odlučivanja i razvoja 
 

• uključivanjem građanskih udruga u izradu razvojnih strategija i 
programa te prikupljanjem i uključivanjem u prijedloge razvojnih 
dokumenata njihovih prijedloga koji pridonose razvoju lokalne 
zajednice i građanskog društva, 

• poticanjem i podržavanjem aktivnosti, projekata i programa 
građanskih udruga koji pridonose razvoju lokalne zajednice i razvoju 
građanskog društva, 

• formiranjem radnih skupina u koje bi bili uključeni i predstavnici 
građanskih udruga radi razmatranja pitanja te pripreme i razmatranja 
prijedloga značajnih za razvoj zajednice i građanskog društva, 

• stvaranjem uvjeta i poticanjem sudjelovanja građana u postupku 
razmatranja prijedloga značajnih odluka županijskih tijela, 

• poticanjem socijalne odgovornosti poslovnog sektora, 
• poticanjem sudjelovanja u procesima europskih integracija; 

 
 



financiranja 
 

• financiranjem odnosno sufinanciranjem programa i projekata 
građanskih udruga od općeg interesa, odnosno od interesa za 
Županiju, 

• doradom kriterija i mjerila financijske potpore građanskim udrugama, 
• izgradnjom jasnog i preglednog mehanizma odlučivanja o financiranju 

aktivnosti, projekata i programa građanskih udruga, koji uključuje i 
instrument javnih natječaja, 

• izgradnjom mehanizma praćenja i evaluacije provedbe financiranih 
programa, kao i utroška sredstava financijske potpore;  

 
zadovoljavanja javnih potreba 
 

• uključivanjem građanskih udruga u istraživanje i procjenu sadržaja 
javnih potreba koje financira Županija, 

• razvojem prakse povjeravanja provedbe županijskih programa javnih 
potreba građanskim udrugama koje za to ispunjavaju uvjete. 

 
 
 
Primjena Povelje 
 
Određenja ove Povelje njezini će potpisnici razrađivati i osigurati njihovu provedbu 
programima zajedničkog djelovanja. 
 
Pripremu i razmatranje prijedloga dokumenata kojim se osigurava njezina provedba 
te praćenje i poticanje na primjenu Povelje njezini potpisnici povjeravaju posebnom 
zajedničkom radnom tijelu koje će sukladno ovoj Povelji osnovati Županija. 


