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Predstavljanje knjige
Europeizacija hrvatske javne uprave
35.07(497.5:4EU)(048.1)

Dana 15. lipnja 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je promocija knjige Europeizacija hrvatske javne uprave u izdanju Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Urednik knjige je prof. dr. sc. Ivan Koprić s Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, a knjiga okuplja 26 radova koje je napisalo ukupno
25 različitih autora, znanstvenika i praktičara s područja javne uprave.
Knjiga je nastala kao rezultat rada na znanstvenoistraživačkom projektu
Europeizacija hrvatske javne uprave: utjecaj na razvoj i nacionalni identitet
koji je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a čiji je voditelj bio profesor Koprić.
Knjigu su predstavili prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Arsen Bauk, ministar uprave, recenzenti knjige prof. dr. sc. Gorazd
Trpin s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i prof. dr. sc. Zdravko
Petak s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te urednik i
priređivač knjige prof. dr. sc. Ivan Koprić. U uvodnom govoru rektor je
istaknuo velik doprinos knjige unapređenju discipline javne uprave, kao
i njezin praktični doprinos u modernizacijskim procesima hrvatske javne
uprave. Prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić upozorio je na velik broj znanstvenois
traživačkih projekata na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te često
rezultiraju znanstvenim publikacijama. Urednička knjiga Europeizacija
hrvatske javne uprave proizašla je upravo iz jednoga takvog projekta, a njezina vrijednost nije samo u velikom doprinosu znanosti već i korisnosti
budućim generacijama studenata koji će se nome koristiti kao literaturom. Ministar uprave posebno je istaknuo praktičnu vrijednost knjige te
se osvrnuo na korisnost knjige za obrazovanje i osposobljavanje upravnih
službenika. Prof. dr. sc. Gorazd Trpin naglasio je da u javnom diskursu još
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uvijek ne postoji razumijevanje o tome što je zapravo reforma javne uprave
i na što se odnosi proces europeizacije te u tom pogledu knjiga predstavlja
važan doprinos. Pitanje odnosa uprave i građana, djelovanja ljudi u upravi
i funkcioniranja javnih službi tri su bitna područja europeizacije koja se
obrađuju i problematiziraju u pojedinim poglavljima. Prof. dr. sc. Zdravko
Petak posebno se osvrnuo na prvo poglavlje knjige o procesu prilagodbe standardima Europske unije koje daje sintezu ostalih poglavlja koja se
podrobnije bave pojedinim aspektima europeizacijskih procesa. Dijelovi
knjige u kojima je riječ o upravnom obrazovanju i upravnom pravu, po
njegovu mišljenju, popunjavaju praznine unutar postojeće literature o europeizaciji. Naglasio je tri važna područja koja se obrađuju unutar knjige,
a odnose se na pitanje kako proces europeizacije utječe na oblikovanje
domaćih politika. Riječ je o funkcioniranju fondova Europske unije koji
korigiraju djelovanje tržišta, prilagodbi javnih službi i regulaciji tržišta te
o utjecaju mehanizama mekog prava (soft law) na oblikovanje europskih
politika. Glavne doprinose knjige profesor Petak vidi na tri razine: upravljanje upravnim sustavom (koje obuhvaća pitanje strateškog planiranja,
koordinaciju, oblikovanje politika temeljeno na dokazima i sudjelovanje
zainteresirane javnosti), implementacija javnih politika i reformski potencijal javne uprave. Naposljetku, prof. dr. sc. Ivan Koprić dao je nekoliko
informacija o samom projektu iz kojega je knjiga proizašla kao rezultat.
Istaknuo je da su na projektu sudjelovale dvije katedre Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za upravnu znanost i Katedra za upravno
pravo), ukupno je trajao sedam godina (od 2007. do kraja 2014.), uključuje 25 autora (ne samo zaposlenika Fakulteta nego i upravnih stručnjaka
iz prakse). Posebno je naglasio važnost znanstvenog doprinosa nekoliko
teorijskih radova. Nakon promocije knjige održan je prigodni domjenak, a
prisutni su imali mogućnost kupiti knjigu po promotivnoj cijeni.
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