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Međunarodni skup Ustrojstvo i vođenje
društva – kakvu Hrvatsku hoćemo?

Ustrojstvo i vođenje društva – kakvu Hrvatsku hoćemo? bila je tema XIII. hrvatskog foruma koji je 30. rujna 2009. održan u Zagrebu. Organizator tog
cjelodnevnog međunarodnog skupa, koji je okupio domaće i strane stručnjake iz različitih područja, poput znanosti, javne uprave, gospodarstva i
politike, jest Intercon d.o.o. iz Zagreba, a suorganizatori su Zaklada Konrad Adenauer te Infodom d.o.o. Visoki pokrovitelj skupa bio je Hrvatski
sabor, a njegov je predsjednik Luka Bebić održao pozdravni govor i otvorio skup. Također, nekoliko je ministarstava preuzelo ulogu pokrovitelja
pojedinih tematskih cjelina. Organizirane su tri tematska bloka posvećena
državnoj upravi, lokalnoj samoupravi te općim pitanjima organizacije hrvatskog društva. Organizatori su nastojali i uglavnom uspjeli postići zanimljivost kombinacijom govornika koji dolaze iz znanstvenih i stručnih
institucija, lokalnih i regionalnih jedinica te gospodarstva i politike.
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S obzirom na to da je prva tema bila posvećena državnoj upravi, pokrovitelj prvog dijela bilo je Ministarstvo uprave. Tim je dijelom moderirao
mr. sc. Dražen Glavaš s Veleučilišta Vern, a izlagali su prof. dr. sc. Klaus
König, umirovljeni profesor upravne znanosti na Visokoj upravnoj školi
u Speyeru u Njemačkoj, koji je izlagao na temu Nacionalna tranzicija i
supranacionalna integracija, prof. dr. sc. Helfrid Bauer, voditelj Centra za
istraživanje javne uprave iz Beča, s temom Strukturna i upravna reforma za
suvremenu državu, te prof. dr. sc. Ivan Koprić, profesor upravne znanosti
na Pravnom fakultetu u Zagrebu, s temom Vizija, koncepcija i strategija
razvoja državne uprave u Republici Hrvatskoj. Kao panelist u prvom dijelu
sudjelovao je i Stjepan Kožić, župan Zagrebačke županije.
Drugi dio skupa bio je posvećen pitanjima vezanim uz lokalnu samoupravu. Pokrovitelj je bilo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, a izlagali su Horst Westerfeld, državni tajnik Ministar-
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stva financija u Hessenu, s temom Organizacija i informatizacija uprave u
Hessenu, dr. sc. Rosmarie Drexler, županica okruga Zell am See u Austriji,
s temom Decentralizirana uprava i vođenje u okrugu Zell am See, te mr. sc.
Vedran Đulabić s Pravnog fakulteta u Zagrebu, s temom Strategija razvoja
lokalne samouprave u Hrvatskoj. Pozvani panelisti u drugom dijelu bili su
mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, i Visko Haladić, zamjenik
župana Splitsko-dalmatinske županije.
Pokrovitelj trećeg dijela bilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Moderirao je Branimir Bilić, novinar i urednik na Hrvatskoj radioteleviziji, s time da u tom dijelu nije bilo pojedinačnih izlaganja, već jedino
rasprava. Sudionici rasprave bili su prof. dr. sc. Dražen Vikić Topić, državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Zvonimir Mršić,
gradonačelnik Koprivnice, Vladimir Ferdelji, predsjednik uprave Elektrokontakta d.d., Božo Galić, župan Vukovarsko-srijemske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija, te Željka Antunović, zastupnica u
Hrvatskom saboru.
Sve u svemu, vrlo uspješno i kvalitetno organiziran skup te kombinacija
aktualnih tema, jednako kao i raznolikost izlagača i sudionika u raspravama koje su slijedile nakon izlaganja, bili su jamac zanimljivosti i dinamičnosti ovog skupa.
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