
PRIJEDLOG ODLUKE 
 

 
 
 
 
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 

br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj  _______ 2016. 
godine donijela 
 
 

ODLUKU 
 

o isticanju kandidature Vlade Republike Hrvatske za drugi mandat  
u Upravnom odboru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast 

 
 

I. 
 

Vlada Republike Hrvatske ističe kandidaturu za drugi mandat u Upravnom odboru 
inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.    

 
II. 

 
Zadužuje se Ministarstvo uprave da, sukladno propozicijama izbora članica Upravnog 

odbora inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, uputi pismo o isticanju hrvatske kandidature 
predsjedavajućima u Upravnom odboru, najkasnije do 12. lipnja 2016. godine. 

 
III. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
 
Zagreb, 
      
 
                 Predsjednik 
            
              Tihomir Orešković 
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OBRAZLOŽENJE 

 
Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan 
napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i 
osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija 
za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Trenutačno u inicijativi 
Partnerstvo za otvorenu vlast sudjeluje 69 država, među njima i Republika Hrvatska. 
Inicijativu vodi Upravni odbor čiji su članovi predstavnici vlada i organizacija civilnog 
društva. Od 2014. godine članica Upravnog odbora je i Vlada Republike Hrvatske te joj 
mandat ističe ove godine.  
 
Republika Hrvatska službeno sudjeluje u Inicijativi od 2011. godine i do sada je uspješno 
provela nacionalni Akcijski plan za provedbu inicijative za razdoblje od 2012. do 2013. 
godine te je u tijeku provedba nacionalnog Akcijskog plana Inicijative za razdoblje od 2014. 
do 2016 godine, kao i izrada novog Akcijskog plana za razdoblje od 2016. do 2018. godine. S 
obzirom na uspješnost u provedbi mjera i aktivnosti u okviru provedbe Inicijative u Republici 
Hrvatskoj, Republika Hrvatska proteklih je godina prepoznata kao jedna od najuspješnijih 
država u njenoj provedbi te je višestruko u tom smislu istaknuta kao primjer dobre prakse na 
godišnjim globalnim i regionalnim sastancima država članica inicijative. Isto tako, Republika 
Hrvatska je, na poziv, višekratno na različite načine dijelila svoja iskustva u provedbi 
inicijative s drugim državama članicama, pružajući im na taj način podršku i pomoć u 
provedbi. Slijedom svega navedenoga, Hrvatska je 2014. godine pozvana da istakne 
kandidaturu za članstvo u Upravnom odboru inicijative te je i izabrana na tu poziciju. Također, 
2015. godine Republici Hrvatskoj je dodijeljena godišnja nagrada inicijative Partnerstvo za 
otvorenu vlast za projekt e-Građani kao najbolji projekt u Europi u području Otvorena vlast 
za unaprjeđenje javnih usluga.   
 
S obzirom da 30. rujna ove godine ističe mandat vladama Hrvatske i Meksika u Upravnom 
odboru inicijative, 13. svibnja objavljen je poziv vladama država koje sudjeluju u inicijativi za 
kandidiranje za mandat u Upravnom odboru. Mandat je trogodišnji, a Vlada Republike 
Hrvatske ima pravo ponovno se kandidirati. Rok za dostavu kandidatura je 12. lipnja 2016. 
godine.  
 
Dosadašnje sudjelovanje Vlade Republike Hrvatske u Upravnom odboru ocijenjeno je 
visokim ocjenama, na temelju čega je nedavno i dobila poziv da se kandidira za 
supredsjedanje inicijativom (na sastanku Upravnog odbora u svibnju za supredsjedanje je 
među predloženim kandidatima izabrana Gruzija). S obzirom na navedeno, predlaže se da 
Hrvatska istakne kandidaturu za nastavak djelovanja kao članica Upravnog odbora. 
Dosadašnje sudjelovanje pokazalo se višestruko korisno, budući da je Hrvatskoj pružena 
mogućnost da dodatno promovira nacionalna postignuća, posebice u dijelu koji se tiče 
suradnje s civilnim društvom i provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, te u 
području unaprjeđenja javnih usluga, a ujedno je i ovim angažmanom ojačana međunarodna 
pozicija Hrvatske. Daljnje sudjelovanje Hrvatske u Upravnom odboru zasigurno bi dodatno 
učvrstilo tu poziciju, kao i pridonijelo daljnjoj promociji uspješnih hrvatskih projekata i 
inovacija u području otvorene vlasti. 


