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Skupština Instituta za javnu upravu
UDK

UDK: 35:061.22(497.5)

Budući da je bila riječ o izbornoj skupštini, birana su nova tijela Instituta, koja će obavljati svoje dužnosti naredne dvije godine. Za predsjednika
Instituta ponovo je izabran prof. dr. sc. Ivan Koprić, a za glavnu tajnicu
Slavica Banić, sutkinja Ustavnog suda, koja je tu dužnost obavljala i u
prethodnom razdoblju.
Izabrani su i članovi Tajništva: Ljiljana Karlovčan-Đurović, sutkinja
Upravnog suda Republike Hrvatske, Nives Kopajtich Škrlec, koordinatorica Ureda Udruge gradova, Marko Kovačić, ravnatelj Zavoda za javnu
upravu Ministarstva uprave, mr. sc. Goranka Lalić Novak, predavačica
nauke o javnoj upravi te europskog upravnog prostora na studiju javne uprave Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Davor Ljubanović, državni tajnik
Ministarstva uprave, doc. dr. sc. Gordana Marčetić, docentica na Katedri za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Branimir
Posavec, predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, te
Jasminka Trzun, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za pravne poslove i unutarnji ustroj.
Novi Nadzorni odbor izabran je u sastavu Jasna Prka, pročelnica Odjela
za pravne i kadrovske poslove u Uredu predsjednika Republike kao predsjednica Odbora, te Davorin Mlakar, ministar uprave, i Gordan Radin,
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Dana 20. prosinca 2010. u prostorijama Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 10, održana je izborna sjednica Skupštine Instituta za
javnu upravu. Skupština je razmatrala Izvješće o radu Instituta u razdoblju
nakon sjednice održane 28. travnja 2008. (Nimac, 2008; Koprić, 2010).
Uz to izvješće, podneseno od dotadašnjeg predsjednika Instituta prof. dr.
sc. Ivana Koprića, zasebno usmeno izvješće o radu Sekcije prvostupnika
podnio je Marko Glamočak. Podnesena su i financijska izvješća za 2008.,
2009. te 2010. (prvih 9,5 mjeseci). Sva su izvješća prihvaćena.
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izvršni potpredsjednik za ljudske resurse te pravne i opće poslove u Agrokoru, Zagreb, kao članovi Odbora.
Predsjednik i glavna tajnica zahvalili su na ponovnoj podršci te istaknuli
da ih to obvezuje da još intenzivnije rade na promociji upravne struke
nego u prethodnom mandatu. Nakon konstituiranja, Tajništvo će utvrditi
okvirni program rada u narednom razdoblju.
Odmah nakon održane sjednice Skupštine održane su promocije dviju novih knjiga kojih je nakladnik Društveno veleučilište u Zagrebu, a od značenja su za upravnu struku. Riječ je o trećem izdanju udžbenika Upravna
znanost prof. dr. sc. Roberta Blaževića, profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, te knjizi Osnove poreznog prava prof. dr. sc. Hrvoja Arbutine i doc. dr. sc. Tereze Rogić Lugarić s Pravnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu.
Knjigu Upravna znanost predstavio je jedan od recenzenata knjige prof.
dr. sc. Stjepan Ivanišević, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, u mirovini. On je istaknuo da je riječ o prvom cjelovitom udžbeniku za predmet upravna znanost koji se predaje na hrvatskim pravnim
fakultetima, ali i drugim srodnim studijima, naročito stručnom studiju
javne uprave. Treće izdanje je izmijenjeno i dopunjeno, ima pretežno karakter preglednog znanstvenog rada, a izvorni doprinosi autora također
su značajni.
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Knjigu Osnove poreznog prava predstavili su recenzenti prof. dr. sc. Jure Šimović, redoviti profesor financijskog prava i financijske znanosti Pravnog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te prof. dr. sc. Olivera Lončarić Horvat,
redovita profesorica financijskog prava i financijske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini. Knjiga je namijenjena studentima stručnog poreznog studija, znanstvenicima i praktičarima u području
poreza i javnih financija.
Pored tih dviju knjiga, svi su mogli razgledati i kupiti knjige i priručnike u
izdanju Instituta za javnu upravu (Modernizacija općeg upravnog postupka i
javne uprave u Hrvatskoj; Novi Zakon o općem upravnom postupku – praktična pitanja i problemi primjene; Izvršne institucije u lokalnoj samoupravi; Novo
službeničko zakonodavstvo u lokalnoj samoupravi; Zakon o općem upravnom
postupku s poveznicama i kazalom).
Sve informacije o radu Instituta, o knjigama i časopisu Hrvatska javna
uprava, zajedno s tekstovima i prezentacijama, mogu se naći na internetskoj stranici http://www.iju.hr.
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