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Izvješćem o provedbi Akcijskog plana za provedbu
inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici
Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. (u nastavku teksta:
Izvještaj) daje se pregled i ocjena provedbe Akcijskog
plana u periodu od travnja 2012. do rujna 2013.
Usvajanjem Akcijskog plana za provedbu inicijative
Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za
razdoblje 2012. do 2013. (u nastavku teksta: Akcijski
plan) u travnju 2012. Vlada Republike Hrvatske obvezala
se na provedbu 9 mjera, odnosno 33 provedbene
aktivnosti i u Izvještaju je dat prikaz njihove provedbe u
navedenom razdoblju, kao i prikaz ostalih aktivnosti koje
je Vlada poduzela u tom razdoblju, a koje također
pridonose ostvarenju ciljeva određenih Akcijskim planom.
Izvještaj se izrađuje u svrhu ispunjavanja obveze Vlade
Republike Hrvatske kao članice inicijative Partnerstvo za
otvorenu vlast, odnosno dostavljanja Izvješća Upravnom
odboru inicijative u predviđenom roku (30. rujna).

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak
izrade odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?

Za izradu nacrta Izvješća nije bila formirana posebna
radna skupina, no o njemu se raspravljalo na sjednicama
Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast te su svi
članovi imali priliku dati svoje komentare, primjedbe i sl.
na sjednicama Savjeta, kao i putem mailing liste članova
Savjeta.
U radu Savjeta uz predstavnike državnih tijela kao članovi
djeluju i predstavnici udruga GONG, Transparency
International Hrvatska i Vjetrenjača; Instituta za javne
financije te Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili na drugi
odgovarajući način?

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj stranici i koliko je
vremena ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Internetska stranice Vlade
X

Internetske stranice tijela nadležnog
za izradu nacrta stranice

X

Neke druge internetske stranice

Nacrt je objavljen 1. kolovoza 2013. godine na
internetskoj stranici Ureda za udruge Vlade RH te
internetskoj stranici http://strategija.uzuvrh.hr/ i javno
savjetovanje je bilo otvoreno do 4. rujna 2013.
Očitovanja su dostavili:

1. Katarina Ott, Institut za javne financije
ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

Primjedbe koje su prihvaćene

Prihvaćene su načelne primjedbe na tekst Izvješća,
odnosno primjedbe na to da se u Izvješću izbjegava
korištenje formulacije "Ministarstvo je izvijestilo", kao i
primjedba da se kod aktivnosti koje sadrže više točaka,
izvještava točku po točku.
U potpunosti su prihvaćene primjedbe na dijelove
Izvješća koji se odnose na provedbu aktivnosti: 1.1.; 1.2.;
1.3.; 1.4.; te 2.1.

Primjedbe koje nisu prihvaćene i
obrazloženje razloga za neprihvaćanje

Nije u potpunosti prihvaćena načelna primjedba da se za
svaku aktivnost koja nije provedena ili je djelomično
provedena napiše namjerava li ju se provesti i u kojem
roku. Naime, mišljenje je da je kod aktivnosti koje nisu još
provedene iz teksta o tijeku provedbe razvidno da će one
biti provedene u roku koji je određen Akcijskim planom.
Djelomično je prihvaćena primjedba koja se odnosi na dio
Izvješća koji se odnosi na provedbu aktivnosti 3.1.,
odnosno nisu navedeni razlozi za kašnjenje smjernica
ekonomske i fiskalne politike budući da rok za njihovo
donošenje nije predmet Akcijskog plana.
Nisu prihvaćene primjedbe na dijelove Izvješća koji se
odnose na provedbu aktivnosti 8.2. i 9.5. budući da je rok
za izvršenje tih aktivnosti koji je naveden u Akcijskom
planu predviđao početak njihove provedbe, a ne krajnji
rok za provedbu.
Također, mišljenje je da je primjedba koja se odnosi
posljednje poglavlje Izvješća zadovoljena, odnosno da
nije potrebno posebno navoditi kada se i kako misli
provesti aktivnosti koje nisu još provedene ili su
provedene djelomično, budući da se iz samog teksta
Izvješća može iščitati da će aktivnosti čija provedba nije
završena biti nastavljene, a ujedno se i u zadnjem
poglavlju naglašava potreba nastavka aktivnosti u
pojedinim područjima Akcijskog plana te se izražava volja
za izradu novog Akcijskog plana koji će uzeti u obzir
dosadašnja iskustva i naučene lekcije, te u čiju će izradu
biti uključen širok krug dionika.

Troškovi provedenog savjetovanja

Nije bilo dodatnih troškova.

