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Projekt:

Dobro upravljanje za područja posebne
državne skrbi u Republici Hrvatskoj

Hrvatski pravni centar u partnerstvu sa Savezom Udruge gradova i
Udruge općina Republike Hrvatske izvodi projekt pod nazivom Dobro
upravljanje za područja posebne državne skrbi. Projekt financijski podu
piru program CARDS Europske komisije i Ministarstvo vanjskih pos
lova Kraljevine Norveške. Projektje započeo u travnju 2005. i traje do
listopada 2006.

U sklopu projekta na zadanim ciljevima djeluje se putem brojnih ak
tivnosti. U prvih dvanaest mjeseci održano je osam seminara koji bi
trebali pridonijeti porastu znanja i vještina lokalnih službenika, grado
načelnika i načelnika, posebno u planiranju i izvršavanju proračuna,
upravljanju ljudskim resursima, izradi razvojnih strategija i planova,
korištenju pretpristupnih programa Europske unije te upravljanju jav
nom imovinom i poduzećima. Službenici jedinica lokalne samouprave
koji su svojim sudjelovanjem u seminarima, ali i ostalim aktivnostima u
sklopu projekta, iskazali poseban interes osposobit će se za prenošenje
stečenih znanja i vještina na širi krug službenika kroztzv. usavršavanje
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Cilj je projekta da pridonese dobrom upravljanju (good governance} u
jedinicama lokalne samouprave na područjima od posebne državne skr
bi. Pojam dobro upravljanje u sebi povezuje učinkovitost i odgovornost,
tj. polaganje računa za djelovanje odnosno efekte djelovanja javnog sek
tora. To znači da projekt treba pridonijeti porastu učinkovitosti lokal
ne samouprave, porastu odgovornosti za obavljanje poslova lokalnog
značaja, ali isto tako i porastu odgovornosti političkih predstavnika
prema njihovim biračima i porastu sudjelovanja građana u donošenju
odluka važnih za zajednicu.
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za instruktore. Osim toga, lokalni dužnosnici, službenici i predstavnici
nevladinih organizacija i civilnih inicijativa sudjelovali su u radionica
ma koje bi trebale pridonijeti razvijanju svijesti o važnosti svih subjeka
ta lokalne samouprave za kvalitetu javnih službi.

Kako je osnovni cilj projekta ne samo porast odgovornosti za obavlja
nje poslova lokalnog značaja već i porast sudjelovanja građana u do
nošenju odluka važnih za zajednicu, u izvođenju projekta organiziraju
se i susreti između građana i lokalnih političkih predstavnika koji bi tre
bali pridonijeti većoj jasnoći političkih procesa i većoj demokratizaciji
tih procesa povećanim utjecajem građana na odluke važne za lokalnu
zajednicu.
Svi građani koji žive na područjima obuhvaćenima projektom informi
rani su letkom koji je podijeljen svim kućanstvima o projektnim aktiv
nostima te o pravima i oblicima njihova sudjelovanja u radu lokalne
samouprave. Konačno, tijekom trajanja projekta građani mogu nazvati
besplatni telefon, koji je uključen dva puta tjedno po dva sata, i dobiti
informacije o tome kako mogu ostvariti svoje ustavno pravo na lokalnu
samoupravu te pravne savjete o tome kako ostvariti svoje ustavno pra
vo na slobodno udruživanje.

Projektom je obuhvaćeno 28 jedinica lokalne samouprave u četiri
županije: u Karlovačkoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji i Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Odaziv i sudjelovanje dužnosnika i službenika lokalne samouprave
te predstavnika civilnog sektora i građana u projektnim aktivnostima
vrlo su dobri, a evaluacije kojima ocjenjuju organizaciju seminara po
kazuju visok stupanj zadovoljstva dobivenim informacijama i njihovu
korisnost za rad lokalne samouprave. Voditeljica projekta je prof. dr.
sc. Inge Perko-Separović, profesorica Fakulteta političkih znanosti u
Zagrebu.
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