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Skupština Instituta za javnu upravu
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Kao neke od najvažnijih aktivnosti Instituta u izvještajnom razdoblju valja
istaknuti sljedeće: članovi Instituta i nadalje su vrlo aktivni u obavljanju raz
nih društvenih i profesionalnih dužnosti, Institut je sudjelovao u postupku
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom donošenja Strategije
razvoja javne uprave 2015.-2020. Web stranica Instituta i dalje bilježi dobru posjećenost, a sadržava mnoštvo stručne literature i drugih izvora.
Jedna od novih aktivnosti Instituta je ustanovljavanje nagrade za najbolji rad mladih znanstvenika (do 35 godina) i studenata – dvije odvojene
kategorije, pod nazivom Nagrada Eugen Pusić, a sastoji se od plakete
i novčanog dijela. U razdoblju 2014.-2015. započela su s provođenjem
četiri znanstvenoistraživačka projekta, a Institut i dalje organizira tribine
i okrugle stolove o aktualnim temama iz područja javne uprave, gostujuća
predavanja te u suradnji sa Zakladom Fridrich Ebert i dalje organizira
Forum za javnu upravu, kojih je u prethodnom razdoblju održano pet. U
svibnju 2014. u Hrvatskom saboru predstavljeno je Trideset preporuka za
reformu sustava javnog upravljanja Foruma za javnu upravu.
Još jednu novinu predstavljaju znanstveni sastanci pod nazivom: Teorijski
razgovori o javnoj upravi, o aktualnom stanju, kontroverzijama i problemima upravnih i drugih društvenih znanosti, njihovim implikacijama na
suvremene upravne procese, kao i o mogućnostima primjene pojedinih
teorijskih pristupa u praksi radi poboljšanja rada, kvalitete i učinkovitosti
državne uprave i lokalne samouprave, koje vodi izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić. Institut je organizirao savjetovanje u Zagrebu (znanstveno

CROATIAN AND COMPARATIVE PUBLIC ADMINISTRATION

U petak, 18. prosinca 2015. održana je redovita sjednica Skupštine Instituta za javnu upravu. Nakon pozdravne i uvodne riječi, predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić prezentirao je članovima Instituta izvješće
o radu Instituta za razdoblje studeni 2013. – studeni 2015. te financijsko
izvješće, koji su potom usvojeni.
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‑stručni skup) 19. veljače 2015. s temom Suradnja i razvoj jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave: europska i domaća perspektiva. Urednici
savjetovanja bili su prof. dr. sc. Ivan Koprić, dr. sc. Mihovil Škarica i Boris
Milošević.
Institut je nadalje bio glavni organizator odnosno suorganizator dviju vrlo
dobro posjećenih i zapaženih međunarodnih konferencija u Dubrovniku
u svibnju 2015. Institut je nastavio suradnju s mnogobrojnim domaćim i
inozemnim udruženjima sličnih ciljeva i aktivnosti te znanstvenim institutima (NISPAcee, EGPA, IPSA) kao i s civilnim sektorom i fakultetima, te
i dalje djeluje u okviru Zaklade »Dr. sc. Jadranko Crnić«.
U Institutu i nadalje djeluje Sekcija prvostupnika javne uprave. Institut
je nastavio s objavljivanjem knjiga i priručnika (u izvještajnom razdoblju
objavljena je jedna knjiga i pet priručnika, a još je jedan priručnik u pripremi) te se i dalje redovito objavljuje znanstveno-stručni časopis Hrvatska i
komparativna javna uprava-Croatian and Comparative Public Administration
u sunakladništvu s Pravnim fakultetom od broja 1/2014., koji se indeksira u dvije nove baze (Social Services Abstracts i Sociological Abstracts).
Institut kao manji partner Sindikata policije Republike Hrvatske sudjeluje
u provođenju projekta Dijalog za sigurnost – sigurnost za dijalog. Projekt
financira Europski socijalni fond, a započeo je 27. srpnja 2015. i traje do
26. lipnja 2016.
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Uslijedio je izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, glavnog tajnika,
Tajništva i Nadzornog odbora Instituta za razdoblje 2015. – 2017. Za predsjednika Instituta jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Ivan Koprić, dok je
za zamjenicu predsjednika Instituta jednoglasno izabrana izv. prof. dr. sc.
Gordana Marčetić. Kao članovi Tajništva Instituta jednoglasno su izabrani
Tatjana Ćorlija Milivojević, dr. sc. Jasmina Džinić, Josip Jambrač, izv. prof.
dr. sc. Mirko Klarić, Boris Milošević, doc. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić, doc.
dr. sc. Frane Stanišić, Tomislav Vračić te dr. sc. Nikola Popović kao glavni
tajnik. Za članove Nadzornog odbora izabrani su prof. dr. sc. Slaven Ravlić
kao predsjednik te Slobodan Ljubišić i doc. dr. sc. Goranka Lalić Novak
kao članovi. Predsjednik Instituta prof. dr. sc. Ivan Koprić predstavio je
članovima Program rada Instituta za naredno dvogodišnje razdoblje, koji je
nakon nekoliko prijedloga i komentara jednoglasno usvojen.
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