VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za udruge

Klasa: 700-01/12-03/02
Urbroj: 50419-12-11
Zagreb, 21. lipnja 2012.
ZAPISNIK
S 3. SJEDNICE SAVJETA INICIJATIVE PARTNERSTVA ZA OTVORENU VLAST
održane 5. lipnja 2012. (utorak) u 15:00 sati
u
zgradi Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Trg N. Š. Zrinskog 7-8, Zagreb
Članovi: dr.sc. Boris Cota, Ured predsjednika Republike Hrvatske; Sonja Žerjav, Ured
potpredsjednika Vlade za unutarnju i vanjsku politiku; dr. sc. Igor Vidačak, Ured za udruge;
Dubravko Bilić, Agencija za zaštitu osobnih podataka; Snježana Bužinec (Udruga općina);
Zamjenici članova: Ana Šimundža, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova; Marina Einbuchler
Stilinović, Ministarstvo uprave; Dubravka Bevandić, Agencija za zaštitu osobnih podataka; Vanja
Škorić, GONG; Saša Šegrt, Transparency International Hrvatska
Ostali prisutni: Albina Rosandić, Državno izborno povjerenstvo; Janja Horvat Drobnjak, Državno
izborno povjerenstvo; Stana Dolenac, Državni ured za središnju državnu nabavu; Davor Dubravica,
Ministarstvo pravosuđa; Maja Kušt, Ministarstvo gospodarstva; Barbara Tartaglia, Ured
predsjednika Hrvatskog sabora (umjesto Nade Milak); Sandra Pernar, Ured za udruge

Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice
2. Izvješće o sudjelovanju Hrvatske na Godišnjem sastanku inicijative Partnerstvo za otvorenu
vlast u Brazilu
3. Napredak u izvršavanju mjera Akcijskog plana
4. Prijedlog održavanja Regionalnog sastanka inicijative POV u Hrvatskoj
5. Razno
Sjednicu je, po ovlaštenju odsutnog predsjednika Savjeta Joška Klisovića, vodio Igor Vidačak.
Dnevni red je usvojen kako je predloženo u ranije dostavljenom nacrtu.
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Ad.1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast
Na dostavljeni Zapisnik 2. sjednice Savjeta nitko od nazočnih nije imao primjedbi te je zapisnik
jednoglasno usvojen.
Ad 2. Izvješće o sudjelovanju Hrvatske na Godišnjem sastanku inicijative Partnerstvo za otvorenu
vlast u Brazilu
Ana Šimundža, kao jedina prisutna predstavnica Savjeta koja sudjelovala na Godišnjem sastanku
inicijative POV u Brazilu, podnijela je kraće izvješće o tijeku samog sastanka. Sastanak je održan
17. i 18. travnja u Brazilu. Na njemu je sudjelovalo više od 800 predstavnika iz više od 60 država,
te iz više od 200 organizacija civilnog društva. Iz Republike Hrvatske su među sudionicima bili:
Joško Klisović i Ana Šimundža, te Marko Rakar i Katarina Ott. Na samome sastanku predstavnici
MVEP-a su iznijeli ključne aktivnosti predviđene Akcijskim planom usvojenim od strane Vlade
RH. Opći dojam o tijeku sastanka je pozitivan – pozdravljeni su dosadašnji napori RH u odnosu na
uključivanje civilnog društva u izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana, prvenstveno preko rada
Savjeta Inicijative. Također, s obzirom na ostale Akcijske planove, opća je procjena da je hrvatski
Akcijski plan među kvalitetnijima po ozbiljnosti pristupa i opsegu mjera koje se njime planiraju
poduzeti.
Od novosti koje su predstavljene na sastanku, istaknut je Mehanizam neovisnog izvješćivanja o
napretku država članica (OGP Independent Reporting Mechanism – IRM), odnosno o angažiranju
neovisnih eksperata koji će jednom godišnje podnositi izvješće o napretku u izvršavanju mjera u
svakoj državi. Dogovoreno je da se nakon sjednice članovima Savjeta proslijedi poveznica na
internetsku stranicu na kojoj se mogu detaljnije informirati o ovom Mehanizmu.
Istaknuto je i kako je Upravni odbor Inicijative na sastanku u Brazilu raspravljao o odredbama o
mogućem isključivanju država iz članstva Inicijative u sljedećim slučajevima: a) kršenja ljudskih
prava, 2) negativnih neovisnih izvješća o napretku u izvršavanju mjera Akcijskog plana (3
zaredom), no bez konačnih zaključaka.
Članovi Savjeta su informirani o tome da Velika Britanija preuzima predsjedavanje inicijativom
POV (umjesto SAD-a) te da će se sljedeći godišnji sastanak održati u ožujku 2013.
Ad 3. Napredak u izvršavanju mjera Akcijskog plana
Igor Vidačak je istaknuo da su mailom pristigli komentari Katarine Ott u vezi s napretkom u
izvršavanju mjera, no kako na sjednici nije bilo predstavnika Ministarstva financija koje je nositelj
aktivnosti na koje se odnose komentari, odlučeno je da se naknadno zatraže odgovori od
Ministarstva te dostave članovima. Potom je predložio da članovi zajednički prođu kroz tablicu koja
im je dostavljena, a u kojoj je dat prikaz napretka za mjere koje bi trebale biti izvršene ili čije
izvršavanje bi trebalo započeti u tekućoj godini.
Prisutni su najprije raspravili napredak u vezi s aktivnostima koje se odnose na pristup
informacijama, odnosno Zakon o pravu na pristup informacijama (ZPPI).
Marina Einbuchler Stilinović je izvijestila kako je Ministarstvo uprave osnovalo stručnu radnu
skupinu za rad na izradi prijedloga izmjena i dopuna Zakona te da je nacrt u izradi. Dubravka
Bevandić je izvijestila kako je bio organiziran posjet predstavnika slovenske povjerenice za
informacije, na sastanak s kojima su pozvani svi članovi radne skupine. Vanja Škorić je istaknula
kako su predstavnici OCD u radnoj skupini zadovoljni dosadašnjom suradnjom te da ih se aktivno

2

uključuje i informira. Također, naglašeno je da su uključeni i predstavnici UVNS-a, s obzirom na
aktivnost 5.2. koja se tiče usklađivanja Zakona o tajnosti podataka s izmjenama i dopunama ZPPI-a.
Predstavnice DIP-a su izvijestile da je u tijeku evaluacija primjene Zakona o financiranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe (aktivnost 6.1.), nakon čega bi se prišlo izradi nacrta izmjena i
dopuna Zakona. Istaknule su da DIP nije informiran o do sada provedenim koracima u vezi s
aktivnošću 6.2. te je dogovoreno da se na sljedeće sastanke u Ministarstvu uprave, u vezi s ovim
pitanjima, pozovu predstavnici DIP-a i HIDRA-e.
Što se tiče aktivnosti 6.4. Stana Dolenac je istaknula kako objava ugovora zadire u građanskopravne odnose te da bi pojedini dijelovi istih trebali biti izuzeti. Vanja Škorić je ukazala na to da
postoje presude Upravnog suda koje bi bilo dobro konzultirati u vezi s time (definira se što može
biti proglašeno tajnom) te ih je obećala nakon sjednice poslati svim članovima. Maja Kušt je dodala
da to definira i sam Zakon.
S obzirom da prije sjednice nisu dobivene informacije od Agencije za elektroničke medije, odnosno
Ministarstva kulture za pojedine aktivnosti u njihovoj nadležnosti, dogovoreno je da se iste zatraže
naknadno te se o tome obavijesti članove.
Igor Vidačak je istaknuo kako Ured za udruge u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj
civilnog društva radi na unaprjeđenju javne baze podataka o bespovratnim sredstvima dodijeljenima
OCD te da se očekuje završetak dorade tijekom sljedećih mjeseci. Dodatno je istaknuto kako je
podršku ovom projektu dala i potpredsjednica Vlade Opačić pogotovo imajući u vidu važnost
koordiniranog praćenja ulaganja u programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode
udruge.
Što se tiče aktivnosti 9.2. (Uspostaviti jedinstveni internetski sustav za savjetovanje s javnošću u
donošenju novih zakona, drugih propisa i akata) Davor Dubravica je istaknuo kako je proslijedio u
Ministarstvo uprave podatke o sustavu koji Ministarstvo pravosuđa posjeduje, ali da nije dobio
povratnu informaciju. Marina Einbuchler Stilinović je preuzela obvezu provjeriti što je s time.
Na provedbu preostalih aktivnosti o kojima je izvješteno, nije bilo posebnih komentara niti
primjedbi.
Dodatno je tijekom rasprave Davor Dubravica upoznao prisutne s time da je Ministarstvo pravosuđa
izradilo 4. objedinjeni izvještaj o provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u
većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012. te je iznio neke od uočenih zanimljivosti
u izvještaju. S obzirom na to, postavljeno je pitanje da se javna rasprava o financijskim izvješćima
trgovačkih društava od posebnog interesa (aktivnost 8.4.) organizira već u srpnju, umjesto
predviđenog termina u listopadu. Organizirali bi je zajednički Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo
financija i Ured za udruge. Također, Davor Dubravica je informirao prisutne o posjetu misije
stručnjaka Europske komisije za područje prevencije korupcije, koji će se održati od 26. do 29.
lipnja. Predložio je da se za njih organizira jedan sastanak i s predstavnicima MVEP-a i Ureda za
udruge kako bi ih se upoznalo s Akcijskim planom inicijative POV, njegovim nastankom i
provedbom, te praćenjem provedbe.
U raspravi je dodatno istaknuto kako bi trebalo poraditi na podizanju vidljivosti inicijative te je
predloženo da se Uredu predsjednika Vlade odnosno službi za odnose s javnošću uputi sugestija da
se na stranicama Vlade dodatno istakne dokument Akcijskog plana POV-a te aktivnosti koje Vlada
RH planira poduzeti.
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Ad 4. Prijedlog održavanja Regionalnog sastanka inicijative POV u Hrvatskoj
Ana Šimundža je izvijestila prisutne o ideji Velike Britanije da se sljedeći regionalni sastanak održi
u Dubrovniku. Prethodni takav sastanak je održan u veljači u Londonu, a Hrvatska je predložena s
obzirom na kvalitetu nacionalnog dokumenta te širokog uključivanja dionika u njegovu izradu.
Sastanak u Dubrovniku bio bi održan u prvom tjednu listopada, po modelu onoga održanog u
Londonu i trajao bi dva dana. Okupio bi po dva predstavnika svake države članice, te predstavnike
OCD. Tema sastanka bi bila provedba nacionalnih akcijskih planova te razmjena iskustava i savjeta.
Ideja je da se na sastanku predstavi hrvatsko iskustvo rada na izradi Akcijskog plana koji je od
samog početka uključivao i OCD, ali i druga hrvatska iskustva u području antikorupcije. Vidljivost
sastanka bi bila osigurana kroz sudjelovanje visokog dužnosnika na otvaranju sastanka (premijera
ili potpredsjednika Vlade). Ana Šimundža je pozvala sve članove Savjeta da ako imaju nekih
dodatnih prijedloga u vezi sa sadržajem i organizacijom sastanka da ih dostave MVEP-u.
Ad 5. Razno
Dogovoreno je da se sljedeća sjednica Savjeta održi u rujnu, s obzirom na činjenicu da se veći broj
aktivnosti Akcijskog plana treba početi realizirati u tom mjesecu.
Zaključci:
1. Radi redovitog ažuriranja podataka o napretku u izvršavanju obveza iz Akcijskog plana, od
svih institucija nositelja i sunositelja mjera prije sljedeće sjednice će biti zatražena dodatna
očitovanja koja će poslužiti za raspravu na sljedećoj sjednici.
2. U srpnju će Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija i Ured za udruge zajednički
organizirati javnu raspravu o financijskim izvješćima trgovačkih društava od posebnog
interesa.
3. Sljedeća sjednica Savjeta održat će se u rujnu.

Sjednica je završila u 16:30 sati.
Zapisnik sastavila:
Sandra Pernar, v.r.

Odobrio
mr.sc. Joško Klisović, v.r.

Suglasan:
dr.sc. Igor Vidačak, v.r.
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