
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 
2016. godine donijela ,

ODLUKU

o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast

I.

Ovom Odlukom osniva se Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast (u 
daljnjem tekstu: Savjet), određuju se zadaće i sastav Savjeta, te uređuju i druga pitanja iz 
djelokruga rada Savjeta.

II.

Savjet je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske s ciljem poticanja 
transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti te osiguranja međusektorske suradnje u 
provedbi globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj.

Zadaće Savjeta su:
- priprema Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu 

vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu 
akcijskog plana

praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i 
dopuna Akcijskog plana

- podnošenje izvješća o provedbi Akcijskog plana, sukladno rokovima utvrđenima na 
razini međunarodne inicijative te

osiguranje kontinuiranog dijaloga državnih tijela, organizacija civilnog društva, 
poslovnog sektora, akademske zajednice, medija i drugih predstavnika zainteresirane javnosti 
o unaprjeđenju standarda otvorenosti i transparentnosti tijela javne vlasti u Republici 
Hrvatskoj.

III.

Savjet čine ministrica uprave kao predsjednica Savjeta i članovi/ice kao 
predstavnici:

Ureda Predsjednice Republike Hrvatske
Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora
Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

- Ministarstva uprave
Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Ministarstva financija
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Ministarstva pravosuđa
- Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
- Ministarstva kulture
- Ureda za udruge
- Povjerenika za informiranje
- Agencije za zaštitu osobnih podataka
- Hrvatske zajednice županija
- Udruge gradova
- Udruge općina
- Instituta za j avne financij e
- Instituta za j avnu upravu

Hrvatskog novinarskog društva
šest predstavnika/ica organizacija civilnoga društva na prijedlog Savjeta za razvoj 

civilnoga društva i to iz reda udruga koje se bave pristupom informacijama i transparentnošću 
(dva predstavnika/ica), suzbijanjem korupcije (1 predstavnik/ica), djelovanjem za mlade (1 
predstavnik/ica) te iz udruga poslodavaca u području promicanja informacijskih tehnologija 
(dva predstavnika/ica).

Svaki član/ica Savjeta ima i svoga zamjenika/icu.

Članovi/ice Savjeta iz stavka 1. ove točke za središnja tijela državne uprave su 
predstavnici/ice u rangu zamjenika/ice ili pomoćnika/ice ministra/ice.

Predsjednica Savjeta može, po potrebi, u rad Savjeta uključiti i predstavnike 
drugih nadležnih tijela i institucija.

IV.

Savjet Poslovnikom detaljnije propisuje način svoga rada.

V.

Tijela javne vlasti i nositelji provedbe mjera iz Akcijskog plana za provedbu 
inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj obvezni su Savjetu dostavljati 
informacije o provedbi mjera iz svoje nadležnosti.

VI.

Zadužuju se čelnici tijela iz točke III. ove Odluke da u roku od 8 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke, imenuju svog predstavnika/icu i njegovog/njezinog 
zamjenika/icu, te da o imenovanju izvijeste Ured za udruge. Predstavnici organizacija 
civilnoga društva bit će imenovani temeljem javnog poziva, na prijedlog Savjeta za razvoj 
civilnoga društva.

VII.

Stručne i administrativne poslove za rad Savjeta obavlja Ured za udruge. 
Financijski doprinos/članarina za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast te za rad Savjeta 
osigurava se u proračunu Ureda za udruge.
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VIII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta 
inicijative Partnerstva za otvorenu vlast, klase: 022-03/12-02/07, urbroja: 5030109-12-1, od 
26. siječnja 2012. godine i klase: 022-03/14-04/378, urbroja: 50301-09/06-14-2, od 9. 
listopada 2014. godine.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-03/16-04/79
Urbroj: 50301-09/09-16-2

Zagreb, 20. travnja 2016.


