
Dokument za savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za 

otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. do 2016. 

 

Kao članica globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, Republika Hrvatska je iskazala 

spremnost podupirati načela transparentnosti, borbe protiv korupcije, osnaživanja građana i 

korištenja prednosti novih tehnologija kako bi tijela javne vlasti na svim razinama bila učinkovitija i 

odgovornija, te se stvorili preduvjeti za što djelotvornije i inovativnije pružanje javnih usluga odnosno 

upravljanje javnim resursima. 

 

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 

2012.-2013. izrađen je u travnju 2012., a prvo Izvješće o provedbi Akcijskog plana objavljeno je u 

rujnu 2013.  

 

Vlada Republike Hrvatske dužna je do ožujka 2014. izraditi i javno objaviti Akcijski plan za provedbu 

inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. 

Sukladno hodogramu aktivnosti koji je utvrdio  Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast na 

sjednici održanoj 15. listopada 2013., otvara se javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za 

provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. do 2016. 

 

Savjet je utvrdio određeni broj aktivnosti koje će biti obuhvaćene novim Akcijskim planom, a kroz ovo 

javno savjetovanje očekuju se dodatne sugestije o tome što bi u naredne dvije godine bili prioriteti u 

provedbi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Hrvatskoj.  

 

U sklopu rasprave na Savjetu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, predloženi su sljedeći 

prioriteti:  

• Izrada i objava javno pretražive baze podataka o izvršenim plaćanjima s jedinstvenog računa 

državnog proračuna sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama (MFIN, AZOP) 

• Nastavak provedbe dijela aktivnosti iz postojećeg Akcijskog plana – proračunski vodiči za 

građane, mjesečni izvještaji o rashodima (MFIN) 

• Omogućavanje kontinuiranog uvida u sve platne transakcije državnog proračuna u realnom 

vremenu (Vjetrenjača, GONG) 

• Izmjena Zakona o fiskalnoj odgovornosti kako bi primjena obuhvatila sve subjekte koji se 

financiraju iz javnih izvora => upis neprofitnih organizacija koje se financiraju javnim 

sredstvima u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (TIH) 

• Usklađivanje Zakona o sustavu unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u smislu 

njegova jačanja kao kontrolnog mehanizma u nadzoru poslovanja neprofitnog sektora  (TIH) 

• Urediti zakonski i institucionalni okvir zaštite zviždača (GONG) 

• Urediti zakonski i institucionalni okvir transparentnog financiranja referendumskih kampanja 

(GONG) 

• Ponavljanje aktivnosti koje se odnose na usklađivanje Zakona o tajnosti podataka sa 

Zakonom o pravu na pristup informacijama, objavu podataka o financijskoj i nefinancijskoj 

imovini kojom upravlja država te unaprjeđenje registra donatora izbornih kampanja i 



redovnog političkog djelovanja na način da se omogući pretraživanje prema imenima 

donatora (GONG) 

• Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka (AZOP)  

• Utvrđivanje obveze tijelima javne vlasti – ministarstvima – da u tromjesečnim izvješćima 

izvješćuju neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama o informacijama 

koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 10. Zakona o pravu na pristup 

informacijama - NN, 25/13 (AZOP)  

• Utvrđivanje obveze tijelima javne vlasti – ministarstvima – da tromjesečno dostavljaju 

izvješća o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (AZOP)  

• Riješiti pitanje netransparentnosti rada neprofitnih organizacija koje se većinski financiraju 

javnim novcem + urediti financijsko poslovanje vjerskih organizacija te fiskalnu odgovornost 

udruga, odnosno čelnika neprofitnih organizacija koje se financiraju iz javnih proračuna (TIH) 

• Unaprijediti sustav upravljanja sukobom interesa kroz uvođenje instrumenata usmjerenih na 

povećanje otvorenosti rada tijela javne vlasti (registar sastanaka s predstavnicima poslovnih 

tvrtki, uvođenje instrumenta samoisključenja iz procesa donošenja odluka, deklariranje 

relevantnih interesa u zakonodavnim postupcima, policy procesima i savjetovanju, itd.) - 

GONG 

• Urediti zakonski i institucionalni okvir transparentnog lobiranja uvodeći obvezatni registar 

lobista (GONG) 

• Promijeniti Zakon o elektroničkim medijima na način da omogućava objavu programskih 

shema nakladnika (GONG) 

• Prijedlog za pokretanje procedure za potpisivanje i ratificiranje Konvencije o pristupu 

službenim dokumentima (Convention on Access to Official Documents) (GONG, AZOP) 

• Objaviti ugovore o koncesijama za pružanje medijskih usluga televizije i radija s natječajnom 

dokumentacijom (AZOP)  

• Intenziviranje aktivnosti na provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 

• Nastavak aktivnosti u vezi s uspostavom jedinstvenog portala gov.hr  

• Izraditi hrvatsku inačicu stranice Ask the EU (http://www.asktheeu.org/)  

• Jedinstveni portal za savjetovanja s građanima o novim propisima (u sklopu gov.hr) 

• Unaprijediti internetske stranice Hrvatskog sabora u skladu s Deklaracijom o otvorenosti 

parlamenata (http://www.openingparliament.org/declaration)  

• Uvesti obrazovanje o suzbijanju korupcije u Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja  

• Pripremiti novu Strategiju suzbijanja korupcije i prateći Akcijski plan te ga uskladiti s Akcijskim 

planom POV-a (GONG) 

 

PITANJE ZA SAVJETOVANJE: Koje prioritetne aktivnosti smatrate da bi trebalo poduzeti u 

razdoblju 2014. do 2016. u područjima: 1.) fiskalne trasnsparentnosti, 2.) pristupa informacijama, 

3.) korištenja informacijskih tehnologija, 4.) sudjelovanja građana u odlučivanju, odnosno 5.) 

drugim relevantnim područjima, kako bi se ispunili ciljevi provedbe inicijative Partnerstvo za 

otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj?  

 

http://www.asktheeu.org/
http://www.openingparliament.org/declaration


Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11. studenog 2013. dostave svoje 

komentare na pitanje za savjetovanje istaknuto u ovom dokumentu. Odgovori bi trebali biti poslani 

putem standardnog obrasca za savjetovanje priloženog uz ovaj dokument, na e-mail: 

info@uzuvrh.hr. Po završetku savjetovanja,  svi pristigli doprinosi bit će javno dostupni na 

internetskoj stranici Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.  

Ukoliko ne želite da Vaš doprinos bude javno objavljen, molimo Vas da to jasno istaknete pri slanju 

obrasca.  

Napominjemo da će o samom nacrtu Akcijskog plana za razdoblje 2014.-2016. koji se planira izraditi 

do siječnja 2014. biti provedena opsežna javna rasprava, uz niz mogućnosti sudjelovanja 

zainteresirane javnosti. Za dodatne informacije, kontakt osoba je Sandra Pernar, e-mail: 

sandra.pernar@uzuvrh.hr . 
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