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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE  
Ured za udruge 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb, 16. rujna 2015.    

 

ZAPISNIK 

S 3. SJEDNICE SAVJETA INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST 

 

održane 15. rujna 2015. (utorak) s početkom u 15:00 sati 

u 

Ministarstvu vanjskih i europskih poslova  

Trg N. Š. Zrinskog, Zagreb 

 

 

 

PRISUTNI: 

 

Članovi: Joško Klisović, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; Dalibor Dvorny, Ured 

predsjednika Vlade RH; Boris Milošević, Ministarstvo uprave; Igor Vidačak, Ured za udruge; 

Anamarija Musa, Ured Povjerenice za informiranje; Ana Raić Knežević (HND); Miroslav 

Schlossberg, Hrvatska udruga otvorenih sustava i interneta (HrOpen); Ratko Mutavdžić, Hrvatska 

udruga poslodavaca (HUP)  

 

Zamjenici članova: Maja Baričević, Ministarstvo pravosuđa; Igor Vulje, Agencija za zaštitu osobnih 

podataka; Tatjana Čorlija, Institut za javnu upravu; Amera Zulić Vrabec, Hrvatska udruga 

poslodavaca (HUP), Duje Prkut (GONG)  

 

Ostali prisutni: Ivona Mendeš, nezavisna izvjestiteljica IRM-a za Hrvatsku, Tamara Horvat 

Klemen, Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured; Ivan Odeljan, Ministarstvo pravosuđa; Ina 

Volmut, Ured povjerenice za informiranje; Ivana Ivanković, Ured predsjednika Vlade RH; Tamara 

Puhovski, Ministarstvo vanjskih poslova; Sandra Pernar, Ured za udruge 

 

 

 

Dnevni red 
 

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Savjeta 

2. Izvještaj o aktivnostima između dvije sjednice Savjeta (Open Data Youth Camp, WB 

OGP Dialogue…)  

3. Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu 

vlast za razdoblje 2014.-2016. - rasprava i prijedlozi za predstojeće razdoblje  

4. Pripreme za globalni summit OGP-a u Meksiku  
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5. IRM i rasprava s nezavisnom izvjestiteljicom 

6. Razno 

 

Sjednicu je otvorio i vodio predsjednik Savjeta Joško Klisović te je predložio usvajanje dnevnog reda 

sukladno ranije dostavljenom nacrtu. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  

 

 

Ad.1. Uvod – Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Savjeta 

 

Joško Klisović je upitao ima li primjedbi na zapisnik s 2. sjednice Savjeta, te kako nije bilo komentara 

pozvao prisutne da glasaju o usvajanju zapisnika. Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 

Ad 2.  Izvještaj o aktivnostima između dvije sjednice Savjeta (Open Data Youth Camp, WB 

OGP Dialogue…)  

 

Tamara Puhovski je ukratko prezentirala rezultate Kampa za mlade - otvoreni podaci i otvorena 

vlast koji je održan od 29. kolovoza do 2. rujna 2015. u Rovinju, u organizaciji Ministarstva vanjskih 

i europskih poslova, Ureda za udruge Vlade RH, Hrvatske udruge za otvorene sustave i Internet, a u 

ime Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Istaknula je vrlo pozitivne evaluacije polaznika 

koji su istaknuli kako su uistinu puno naučili te uputila prisutne gdje mogu pronaći rezultate njihovog 

rada u kampu na web stranicama događanja. Ujedno je zahvalila svim članovima Savjeta koji su 

sudjelovali na bilo koji način u organizaciji i realizaciji ovog događanja.  

 

Igor Vidačak je ukratko prisutnima ispričao o konferenciji West Balkan OGP Dialogue na kojoj je 

predstavljen portal e-Savjetovanja i općenito hrvatska iskustva u provedbi OGP-a. Istaknuo je kako 

države zapadnog Balkana, a i općenito države članice inicijative OGP, gledaju Hrvatsku kao uspješnu 

te to otvara prostor za suradnju. Istaknuo je kao važnu informaciju i da je po prvi puta na nekom 

događanju OGP-a sudjelovala EK, s uvodnim govorom u kojem je istaknuto kako i OGP inicijativa 

pridonosi procesima pristupanja država kandidatkinja za članstvo u EU. Dodatno, kao važnu 

informaciju istaknuo je činjenicu da je Support Unit na sastanku s kontakt točkama OGP-a spomenuo 

mogućnost da Support Unit financira određene programe bilateralne suradnje u smislu job 

shadowinga i sl. te je prisutne pozvao da ukoliko imaju ideje o tome s kime bi željeli na taj način 

surađivati da jave te prijedloge pa će se uputiti upit prema Support Unitu. 

 

Anamarija Musa je najavila da njen Ured u suradnji s Ministarstvom uprave organizira 29.9. 

konferenciju o ponovnoj upotrebi podataka i o otvorenim podacima.  

  
Ad 3. Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast 

za razdoblje 2014.-2016. - rasprava i prijedlozi za predstojeće razdoblje  

 

Joško Klisović je prisutne upoznao s time da je izrađeno Izvješće o provedbi Akcijskog plana koje 

je potrebno dostaviti Support Unitu inicijative do 30. rujna, te istaknuo kako je u tijeku prikupljanje 

službenih očitovanja tijela nadležnih za provedbu aktivnosti Akcijskog plana, kao i javno 

savjetovanje o Izvješću. Pozvao je sva nadležna tijela na suradnju te istaknuo kako trenutno u Izvješću 

u nedostaju podaci za aktivnosti Ministarstva financija i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 

za koje se očekuje da ih dostave narednih dana, kako bi se Izvješće moglo finalizirati u roku. Potom 

je otvorio raspravu, odnosno pozvao prisutne da kažu svoje eventualne komentare na Izvješće.  

 

Igor Vidačak je podsjetio sva nadležna tijela da ujedno dostave i obrasce procjene financijskih 

učinaka i da pokušaju što je moguće preciznije izraziti troškove provedbe aktivnosti.  
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Miroslav Schlossberg je istaknuo kako još uvijek nije bilo nikakve povratne informacije o tome u 

kojoj fazi je rad na prioritetima za otvaranje podataka definiranima u veljači ove godine. 

Anamarija Musa je objasnila kako je u tijeku donošenje podzakonskih akata u vezi s Zakonom o 

pravu na pristup informacijama te da će tijekom jeseni započeti rad na prioritetima.  

 

Tamara Puhovski je pozvala sve koji se bave pitanjima otvorenih podataka da predlože na koji bi 

način bilo najbolje održati sljedeću raspravu o prioritetima.  

 

Duje Prkut je pohvalio strukturu Izvješća i istaknuo kako bi bilo dobro da se takva forma koristi i u 

drugim izvještajima o akcijskim planovima. Međutim, istaknuo je kako su u GONG-u zabrinuti zbog 

činjenice da o usvajanju jednog prijedloga zakona – Zakona o financiranju političkih aktivnosti i 

izborne promidžbe ovisi realizacija čak tri aktivnosti Akcijskog plana (6.1., 6.2., 6.3.), a čini se kako 

trenutno nema volje da se to učini budući da je Prijedlog zakona Vlada usvojila još u ožujku, a još 

uvijek nije usvojen u Saboru. Te će proći još jedni izbori bez njegove primjene, te je istaknuo neke 

moguće zloupotrebe trenutnog rješenja tijekom predizborne kampanje.  

 

Boris Milošević je odgovorio kako je predmetni Prijedlog zakona vezan uz Zakon o referendumu 

koji je upućen Saboru i još nije izglasan, a sve dok se taj Zakon ne donese nije moguće donijeti Zakon 

o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe jer ne postoji u trenutnom rješenju potrebna 

podloga da bi se on mogao primjenjivati. Čak i kad bi se uklonile odredbe koje se tiču referenduma i 

koncentriralo samo na digitalizaciju izbora, Zakon ne bi bilo moguće primjenjivati već za ove izbore 

jer bi to iziskivalo i donošenje pravilnika te edukacijske seminare za stranačke ljude koji vode 

financije.  

 

Duje Prkut je istaknuo kako je Zakon o referendumu prošao 2. čitanje i nije bilo komentara koji bi 

bili usmjereni na dijelove koji se tiču Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.  

 

Ad 4. Pripreme za globalni summit OGP-a u Meksiku  

 

Joško Klisović najavio kako se globalni summit održava 28. i 29. listopada u Meksiku i da će 

naglasak ovogodišnjeg summita biti na temi održivog razvoja te kako se očekuje sudjelovanje 

hrvatske delegacije na velikom broju događanja. Istaknuo je da će hrvatska delegacija na summit ići 

s nekoliko prijedloga: u vezi s financiranjem inicijative, kao i s prijedlogom da se općenito podigne 

razina transparentnosti rada inicijative kroz uspostavu internetske platforme za dijalog i rasprave 

između država članica. S time u vezi je upitao prisutne podržavaju li ove namjere kojima Republika 

Hrvatska želi utjecati da sama inicijativa ubuduće bolje primjeni načela transparentnosti i otvorenosti 

koje promovira.  

 

Tamara Puhovski je pozvala prisutne da jave ukoliko imaju kakvih sugestija u vezi s temom 

održivog razvoja, odnosno toga što bi hrvatska delegacija u vezi s time mogla poručiti u Meksiku. 

Također, istaknula je kako će se tijekom summita razgovarati o mogućim zajedničkim mjerama te 

pozvala sve one koji imaju ideje za neke mjere koje bi odradili zajedno s nekim drugim državama da 

se jave.  

 

Ad 5. IRM i rasprava s nezavisnom izvjestiteljicom 

 

Joško Klisović je predstavio Ivonu Mendeš, nezavisnu izvjestiteljicu IRM-a za Hrvatsku.  

 

Ivona Mendeš je objasnila kako je njen zadatak ocjena provedbe aktivnosti čiji je rok za provedbu 
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bio do 30. lipnja ove godine. Rok za izradu prvog nacrta IRM izvješća je 1. listopada, a sada je u 

tijeku prikupljanje informacija. U tom smislu je zamolila sve prisutne za suradnju te najavila kako će 

ih kontaktirati narednih dana kako bi od njih dobila dodatne informacije o provedbi aktivnosti iz 

njihove nadležnosti, odnosno područja djelovanja. Što se tiče daljnjih koraka, nakon što se usuglasi 

u okviru IRM tekst izvješća ono će biti poslano na usuglašavanje Vladi RH, a potom i u javnu 

raspravu. Prijevod konačnog izvješće na hrvatski jezik očekuje se u siječnju 2016., a u ožujku bi se 

trebala provesti diseminacija zaključaka iz izvješća, vjerojatno putem neke javne rasprave u okviru 

OGP aktivnosti u Hrvatskoj.   

 

Ad 6. Razno 

 

Igor Vidačak je najavio kako je u pripremi natječaj koji će biti usmjeren na projekte u području 

korištenja otvorenih podataka, ukupnog fonda 27 milijuna kuna, te kako uskoro kreću male kampanje 

promocije dvaju projekata – e-Građani i e-Savjetovanja, putem emitiranja video spotova u programu 

HTV-a te putem društvenih mreža.  

 

 
Sjednica je završila u 16:00 sati.  

 

 

 

 

Zapisnik sastavila:                   Odobrio      

                                           

Sandra Pernar, v.r.            mr.sc. Joško Klisović, v.r.                                     

  

Suglasan: 

 

dr.sc. Igor Vidačak, v.r.                 


