Riječ urednika
Institut za javnu upravu pokrenuo je 1999. godine izdavanje Hrvatske javne
uprave, časopisa za teoriju i praksu javne uprave. To je tada bio, a i ostao je jedini hrvatski časopis kojem je osnovna zadaća objavljivanje radova s područja javne uprave.
Od 1999. do 2002. godine u časopisu je publicirano nekoliko desetaka
znanstvenih i stručnih radova iz pera istaknutih hrvatskih i inozemnih znanstvenika i drugih upravnih stručnjaka o raznovrsnim temama s područja uprave te
brojni prikazi knjiga, međunarodnih i domaćih skupova i sudskih odluka.
Časopis Hrvatsku javnu upravu od početka njegova izlaženja financirao je
isključivo Institut za javnu upravu, a njegov suizdavač Organizator, d.o.o. iz Zagreba pružao je nesebično i, bez ikakve naknade, svu tehničku pomoć. Budući
da Institut za javnu upravu nije posljednjih godina dobivao nikakvu financijsku
pomoć ni državnih tijela ni fondova koji financiraju rad udruga i izdavačku djelatnost a sredstva prikupljena od pretplate nisu bila dovoljna za izdavanje časopisa, to je donesena odluka o privremenom prekidu njegova objavljivanja. Zato
časopis nije izlazio tijekom 2003. i 2004. godine.
Institut za javnu upravu je u 2004. godini zaključio ugovor o suradnji i
suizdavaštvu časopisa Hrvatska javna uprava s renormiranim hrvatskim nakladnikom, Narodne novine, d.d. iz Zagreba, koji preuzima obavljanje svih tehničkih
poslova u vezi s grafičkom obradom, tiskanjem, promidžbom, prikupljanjem
pretplate i distribuiranjem. Plod ove suradnje je ponovno pokretanje Hrvatske
javne uprave.
Uredništvo časopisa je donekle izmijenjeno ali se nastojalo da u njemu i dalje
bude ravnomjerno zastupljena doktrina i praksa. Isključivo iz razloga ekonomičnosti
i efikasnosti u Uredništvu je relativno mali broj članova koji djeluju izvan Zagreba.
Radi osiguranja što više znanstvene i stručne razine časopisa i njegove
međunarodne usporedivosti u Dopisno uredništvo su, pored prvotnih, imenovani
i novi članovi – redom istaknuti znanstvenici i visoki upravni stručnjaci iz inozemstva koji pokazuju zanimanje za proučavanje i modernizaciju hrvatske javne
uprave.
Glavni cilj časopisa ostaje u osnovi nepromijenjen, a to je objavljivanje
znanstvenih i stručnih radova sa širokim dijapazonom tema i pitanja s područja
javne uprave i temama vezanim uz javnu upravu razmatranih s različitih aspekata
– pravnog, politološkog, sociološkog, upravno-tehničkog ili interdisciplinarnog.
Uredništvo tako namjerava i dalje u časopisu objavljivati radove o položaju uprave
u društvu i državi, odnosu vlasti i javne uprave, povijesnom razvitku hrvatske
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javne uprave, organizaciji i djelovanju državne uprave, njezinom odnosu prema
zakonodavnoj i sudbenoj vlasti, organizaciji i djelovanju lokalne samouprave i
uprave, njezinom odnosu prema državnoj upravi i drugim tijelima, ustrojstvu i
djelovanju pravnih osoba koje obavljaju javne službe, raznovrsnim oblicima nadzora nad zakonitosti i svrhovitosti rada uprave, pravnom statusu, pravima i obvezama pojedinaca i pravnih osoba prema upravi, ostvarivanju i zaštiti prava
pred upravnim tijelima, zaštiti ljudskih prava i sloboda od nezakonitog rada uprave u postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i drugim tijelima, institucijama upravnog prava, planiranju u upravi, metodama, postupcima i tehnici
rada u upravi, pravnom položaju službenika i namještenika u državnoj i lokalnoj
upravi i samoupravi, komunikacijama u upravi, financiranju državne i lokalne
uprave i samouprave te drugim srodnim temama.
Uredništvo će posebno poticati objavljivanje radova o modernizaciji hrvatskog upravnog i pravnog sustava te njihove harmonizacije sa sustavom Europske unije. Također će poticati izradu i objavljivanje radova na temelju kojih će
hrvatski čitatelj dobiti prigodu upoznati se s recentnim promjenama u ustrojstvu i
funkcioniranju upravnog i pravnog sustava drugih europskih država.
Časopis će i dalje biti otvoren svim hrvatskim i inozemnim znanstvenicima i
drugim stručnjacima koji će u svojim radovima iznijeti rezultate svojih empirijskih
istraživanja, teorijske raščlambe, razmišljanja, ideje, kritike, prikaze pojedinih
problema i prijedloge. Objavljeni radovi izražavat će zato isključivo stav njihovih
autora, a ne i uredništva. Glavni kriterij za objavljivanje radova bit će razina
znanstvenog i stručnog pristupa razmatranoj temi. Svi radovi zato obavezno podliježu postupku recenzije.
U časopisu će se objavljivati i recenzije, prikazi i osvrti na domaće i inozemne knjige te prikazi i kritike odluka domaćih i međunarodnih sudova. Također će se sustavno objavljivati izvodi iz odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, drugih domaćih sudova, rješidbi upravnih tijela te odluka međunarodnih sudova koje se odnose na pitanja djelovanja
javne uprave i ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava pred tijelima javne uprave.
Uredništvo očekuje da će časopis i u njemu objavljeni prilozi imati važnu
ulogu u daljnjoj modernizaciji hrvatske javne uprave, njezinom stalnom unapređivanju i razvitku te realiziranju najviših ustavnih vrednota, posebice socijalne
pravde, poštivanja prava čovjeka i vladavine prava.
Uredništvo vjeruje i nada se da će ponovno izlaženje Hrvatske javne uprave
pozdraviti i podržati svi hrvatski pravnici i drugi djelatnici u tijelima državne uprave,
lokalne samouprave i uprave, drugim državnim tijelima, ustanovama, kao i suci,
odvjetnici, drugi stručnjaci i šira stručna javnost te da će u njima naći svoje aktivne
suradnike i vjerne pretplatnike i čitatelje.
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