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Godišnja izborna skupština Instituta
za javnu upravu

Dana 28. travnja 2008. u Zagrebu je u prostorijama Centra za stručno usa
vršavanje i osposobljavanje državnih službenika pri Središnjem državnom
uredu za upravu održana 11. izborna skupština Instituta za javnu upravu,
glavne stručne udruge za javnu upravu. Skupštinom je predsjedavao glavni
tajnik Instituta mr. sc. Zoran Pičuljan jer predsjednik Instituta prof. dr. sc.
Zeljko Pavić nije mogao prisustvovati skupštini.

Prof. dr. sc. Ivan Koprić, glavni urednik Hrvatske javne uprave, istaknuo je
zadovoljstvo trenutačnim statusom časopisa koji je postao još kvalitetniji
i redovit u izlaženju. U 2007. objavljeno je oko 1.130 stranica teksta, 81
rad, od čega 17 recenziranih (2 strana i 15 domaćih) te 64 nerecenziranih radova. Smanjena je cijena pretplate koja sada iznosi 750,00 kuna za
četiri broja godišnje. Časopis je 2007. prvi put otkako je utemeljen ušao
u sustav financijske potpore znanstvenim časopisima Ministarstva znanos
ti, obrazovanja i športa, i to s najboljim recenzijama. Dopisno uredništvo
prošireno je dvama uglednim profesorima: Haraldom Baldersheimom iz
Osla, Norveška, i Norbertom Wímmerom iz Innsbrucka, Austrija. Pozvao
je sve članove Instituta da šalju svoje radove i da još više svojim prijedlozi
ma i sugestijama surađuju u časopisu Hrvatska javna uprava.

Financijsko izvješće u ime Nadzornog odbora obrazložila je Jasna Prka.
Istaknula je da je financijsko stanje Instituta povoljno, a izvješće precizno
i detaljno.
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Na početku skupštine glavni je tajnik podnio izvješće. Podsjetio je da je
u prosincu 2007. obilježena deseta godišnjica djelovanja Instituta. Naj
većim uspjehom smatra stabilizaciju časopisa Hrvatska javna uprava koji
je postao redovit u izlaženju i prepoznatljiv kod šire stručne i znanstvene
publike. Zahvalio je svima koji su financijski pomogli opstanku časopisa.
Istaknuo je i druge oblike djelovanja članova koji su pridonijeli jačanju ug
leda upravne struke i Instituta.
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Prije izbora novih tijela Instituta nazočnim članovima obratio se i državni
tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu Antun Palarič. Napomenuo je
da je Institut svih ovih godina imao podršku Ureda i da će se ta podrška
nastaviti i dalje. Veliku ulogu Instituta vidi u budućim projektima reforme
koje će provoditi Ured kojemu je na čelu kao i podršku Vlade Republike
Hrvatske i šire stručne javnosti. Zahvaljuje na suradnji i radu dosadašnjim
članovima i čestita budućim članovima tijela Instituta.
Nakon toga prišlo se izboru novih tijela Instituta. Za predsjednika Institu
ta u idućem mandatnom razdoblju jednoglasno je izabran prof. dr. sc. Ivan
Koprić, redoviti profesor upravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Za glavnu tajnicu Instituta izabrana je Slavica Banić, inače
predstojnica Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, također
jednoglasno. Novi članovi Tajništva su doc. dr. sc. Gordana Marčetić, mr.
sc. Vedran Đulabić, Branimir Posavec, Davor Ljubanović, Gordan Radin,
mr. sc. Zoran Pičuljan, Greta Augustinović Pavičić te Ljiljana Karlovčan
Đurović. Mr. sc. Zoran Pičuljan čestitao je svim izabranim članovima i
dao riječ novom predsjedniku i glavnoj tajnici.

Prof. dr. sc. Ivan Koprić, novoizabrani predsjednik Instituta, zahvalio je
na iskazanom povjerenju. Istaknuo je da je Institut trenutačno na važnoj
prekretnici, što znači da treba izabrati između dva puta - ili će nastaviti
dalje po inerciji ili će se razviti u još bolju instituciju. Rad Instituta trebalo
bi usmjeriti i na sudjelovanje u edukaciji, bavljenje istraživačkim radom i
konzultantske usluge, jer su to vrlo važne komponente potrebne hrvatskoj
javnoj upravi. Smatra da Institut s obzirom na svoje ime i kapacitete to
može provesti u djelo. Potrebno je osvježiti članstvo i učlaniti mlade zain
teresirane stručne ljude. Također treba razmisliti o angažiranju dodatnih
ljudi koji bi se bavili potporom onima koji budu angažirani u budućim
projektima, osvježivati i održavati web stranicu Instituta i obavljati i druge
poslove po potrebi. Predlaže osnivanje ustanove koja bi mogla sudjelovati
u projektima koje Institut kao udruga građana nije u mogućnosti obaviti.
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Nova glavna tajnica Slavica Banić također je zahvalila na povjerenju.
Očekuje dobru suradnju sa svim članovima Instituta i poziva ih da se jave
i više uključe u rad Instituta.
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