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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE  
Ured za udruge 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb, 21. svibnja 2015.    

 

ZAPISNIK 

S 2. SJEDNICE SAVJETA INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST 

 

održane 15. svibnja 2015. (petak) 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; Katarina Ott, Institut za javne financije; Ivan 

Koprić, Institut za javnu upravu; Mario Bajkuša, Forum za slobodu odgoja; Miroslav Schlossberg, 

Hrvatska udruga otvorenih sustava i interneta (HrOpen);  

 

Zamjenici članova: Vedrana Čović, Ministarstvo financija; Maja Baričević, Ministarstvo 

pravosuđa; Igor Vulje, Agencija za zaštitu osobnih podataka; Zdenko Duka, Hrvatsko novinarsko 

društvo (HND); Jelena Berković, GONG; Ida Srdić, Hrvatska udruga poslodavaca (HUP)  

 

 

Ostali prisutni: Renata Pekorari, Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured; Tamara Puhovski, 

Ministarstvo vanjskih poslova; Sandra Pernar, Ured za udruge 

 

 

 
Dnevni red 

 

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Savjeta 

2. Izbor potpredsjednika Savjeta  

3. Napredak u provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu 

vlast za razdoblje 2014.-2016. 

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama  

5. Aktivnosti RH u Upravnom odboru inicijative POV 

6. Bilateralna suradnja unutar inicijative 
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7. Aktivnosti informiranja i promicanja POV u RH 

8. 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 1. sjednice Savjeta, te kako nije bilo komentara 

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

 

Ad 2. Izbor potpredsjednika Savjeta  

 

Joško Klisović je pozvao predstavnike organizacija civilnog društva da predlože kandidate za izbor 

potpredsjednika Savjeta.  

Jelena Berković je predložila Ivana Koprića, istaknuvši da je riječ o prijedlogu koji su zajednički 

među sobom dogovorili predstavnici organizacija civilnog društva. 

Ivan Koprić je istaknuo da prihvaća kandidaturu.  

Joško Klisović je upitao prisutne podržavaju li prijedlog te je izbor Ivana Koprića za potpredsjednika 

Savjeta jednoglasno prihvaćen.  

 

Ad 3. Napredak u provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu 

vlast za razdoblje 2014.-2016. 

 

Joško Klisović je istaknuo kako je na međunarodnoj razini Hrvatska dobila još jedno priznanje što 

se tiče Akcijskog plana (dalje u tekstu: AP), budući da je svrstavanjem svih akcijskih planova u 

kategorije, hrvatski AP smješten u posebnu kategoriju, budući da ispunjava najviše kriterije. 

Sukladno tome, čestitao je i zahvalio svima koji su sudjelovali u izradi AP-a.  

Istaknuo je kako su jedni od većih uspjeha u provedbi AP-a trenutno dva portala: portala za objavu 

podataka te portala e-Savjetovanja. Također, istaknuo je kako je primijećeno da ima nekih područja 

u kojima provedba ne ide kako je planirano te predložio da se oforme manji timovi prema 

temama/područjima koji će se angažirati da se riješe problemi u provedbi. Tamara Puhovski i Sandra 

Pernar će koordinirati timove. Prijedlog je prihvaćen.  

Katarina Ott je istaknula kako je prije sjednice dostavila primjedbe na aktivnosti koje Institut za 

javne financije prati (u prilogu Zapisnika) te kako ona razumije da u Ministarstvu financija nema 

dovoljno ljudskih resursa, ali da mora biti istaknuto kako aktivnosti na koje su se obvezali kasne. 

Zatražila je da se Ministarstvo financija očituje po komentarima Instituta.  

Dogovoreno je da će ta pitanja biti riješena u manjoj grupi, kao što je ranije predloženo, a svi članovi 

Savjeta će biti naknadno informirani o tome što je riješeno.  

Katarina Ott je ujedno pohvalila Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta budući da su poslali 

institutima poziv da se uključe u javno savjetovanje objavljeno u aplikaciji e-Savjetovanja.  

Jelena Berković je postavila upit može li se interno dogovoriti unutra Savjeta nove rokove za one koji 

su probijeni. Također predložila je da se uputi upit tijelima nadležnima za provedbu aktivnosti 1.3., 

1.4. i 6.4. oko toga dokle je stigla provedba i koji je plan daljnjeg rada po tim aktivnostima.  

 

Ad 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama  

 

Jelena Berković, koja je bila predložila ovu točku dnevnoga reda je istaknula kako je u međuvremenu 

Hrvatski sabor izglasao 2. čitanje prijedloga Zakona te da je u Saboru uglavnom komentarima 
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GONG-a dana podrška. Drugo čitanje bi trebalo biti do 15.7. te je istaknula kako se nada da će 

Ministarstvo uprave uzeti u obzir sve dane primjedbe pri izradi novog prijedloga. Također je dodala 

kako se nada da će Savjet imati prilike komentirati novi prijedlog prije njegova slanja u proceduru te 

da bi bilo dobro u tom smislu uskladiti termin iduće sjednice s Ministarstvom uprave.  

Zdenko Duka je istaknuo kako podržava komentara GONG-a u ime HND-a te kako se nada da će i 

nakon ovih izmjena duh Zakona o pravu na pristup informacijama ostati kakav je bio.  

Boris Milošević je istaknuo kako je ministar Bauk rekao da je veći dio danih primjedbi prihvatljiv te 

da se o svemu može još raspravljati prije 2. čitanja.  

 

Ad 5. i 6. Aktivnosti RH u Upravnom odboru inicijative POV i Bilateralna suradnja unutar 

inicijative 

 

Joško Klisović je ukratko predstavio aktivnosti na međunarodnoj razini. Istaknuo je kako je Hrvatska 

u okviru Upravnog odbora postavila pitanje financiranja inicijative, o čemu je već bilo riječi na 

prethodnim sjednicama Savjeta. Upućeno je pismo Upravnom odboru te smo zaprimili potporu 

drugih država da se o tome raspravi. Istaknuo je kako su zapravo ključna dva pitanja koja treba 

raspraviti – pitanje financiranja te pitanje pravne osobnosti inicijative.  

Najavio je kako su sljedeći veći međunarodni skupovi u srpnju u JAR-u te summit u listopadu u 

Meksiku. 

Istaknuo je i kako Republika Hrvatska aktivno sudjeluje u programima tehničke podrške drugim 

zemljama članicama te kako se planiraju aktivnosti u BiH i u crnoj Gori u tu svrhu. Tamara Puhovski 

je pozvala sve one koji žele pridonijeti što se tiče inicijative oko financiranja Partnerstva, kao i 

uključiti se kao stručnjaci u okviru bilateralnog pružanja pomoći, da se jave kako bi ih se uključilo 

po potrebi.  

 

Jelena Berković iznijela prijedlog da bi se inicijativa mogla financirati iz „fondova 

netransparentnosti“, odnosno sredstava koja su prikupljena oduzimanjem nezakonito stečene imovine 

i sl. u slučajevima korupcije itd.  

Zamolila je da se putem maila svim članovima Savjeta dostave informacije o tome što je do sada 

poduzeto što se tiče pitanja financiranja inicijative, uključujući pismo koje je poslano Upravnom 

odboru, što je prihvaćeno. 

 

Jelena Berković je najavila i da se u rujnu u Albaniji održava regionalna konferencija. 

Joško Klisović je informirao prisutne da za nagradu OGP-a predlažemo ove godine projekt e-građani 

te da će se započeti s radom na prijavi projekta. Predloženo je da se svakako izradi spot, budući da je 

to prošle godine nedostajalo u našoj prijavi.  

 

Ad 7. Aktivnosti informiranja i promicanja POV u RH 

 

Joško Klisović je istaknuo kako inicijativa nije još uvijek dovoljno prepoznata u javnosti. Naglasio 

je kako on redovito koristi razne prilike kako bi u prezentacijama predstavio i inicijativu te kako to 

uvijek izaziva velik interes, posebice lokalno. Pozvao je prisutne da iznesu prijedloge kako poboljšati 

vidljivost inicijative.  

 

Tamara Puhovski istaknula kako postoji ideja da se početkom rujna organizira event za mlade koji 

bi bio spoj Open Data eventa i uključivanja mladih – Open Data Boot Camp. 

 

Miroslav Schlossberg je najavio kako je HrOpen kreirao platformu za brže ustupanje zahtjeva za 

pristup informacijama te da će se javno predstavljanje platforme održati 8.6.  

Jelena Berković je istaknula kako je riječ o dobrom alatu za promociju Zakona o pravu na pristup 
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informacijama.  

Anamarija Musa je istaknula kako je ova inicijativa ujedno dobar primjer suradnje institucija i 

organizacija civilnog društva te kako im platforma već pomaže u smislu ukazivanja na potrebe 

korekcija u listi tijela javne vlasti.  

 

U raspravi je zaključeno da će se izraditi ciljani spotovi za promociju pojedinih aktivnosti te zatražiti 

mogućnost besplatnog emitiranja na HTV-u.  

 

Jelena Berković je predložila sastanak s AEM-om kako bi se postavilo pitanje imaju li prioriteti 

POV-a svoje mjesto u natječajima za dodjelu koncesija medijima, odnosno potaknulo da se to uzme 

u obzir u tim natječajima.  

Istaknuto je da se bliži rok za samoevaluaciju nakon provedbe prve godine Akcijskog plana te da je 

potrebno sve aktivnosti provesti i o njima izvijestiti.  

 

Ponovno je istaknuto i pitanje građanskog odgoja kao predmeta kroz koji bi se promoviralo prioritete 

i vrijednosti POV-a.  

 

Zaključci: 

 

1. Organizirat će se manji timovi po pojedinim temama/područjima 

2. Savjetu će biti dana prilika da komentira prijedlog Zakona o pravu na pristup 

informacijama prije 2. čitanja  

3. Članovima Savjeta će se poslati informacije o tome što je do sada učinjeno u okviru 

inicijative usmjerene na promjenu načina financiranja POV-a  

4. Pripremit će se spotovi za promociju aktivnosti POV-a koji bi se emitirali na HTV-u  

 

 
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.                 


