
U protekloj godini tajne sjednice Vlade Republike 
Hrvatske bile su pravilo, a ne izuzetak!

IZVJEŠTAJ GONG-a O OTVORENOSTI RADA 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

U 2008. GODINI



PRINCIPI DOBROG UPRAVLJANJA
- good governance:

OTVORENOST
ODGOVORNOST
VLADAVINA PRAVA
SUDJELOVANJE JAVNOSTI
PRAVIČNOST
UČINKOVITOST
SPREMNOST NA KONSENZUS
DJELOTVORNOST

OTVORENOST - informacije i odluke lako i izravno 
dostupne na jednostavan i razumljiv način.



PRAĆENJE OTVORENOSTI RADA VLADE

Tijekom 2008. godine GONG je pratio 
otvorenost rada Vlade Republike Hrvatske, tj. 
otvorene, zatvorene i telefonske sjednice te 
dodjelu sredstava iz proračunskih zaliha. 
Redovito su pregledavane internetske stranice 
Vlade, vladina priopćenja za javnost, novosti, 
zakoni, a u nekoliko navrata od Vlade su 
zatražene odluke sa sjednica Vlade i 
pojašnjenja oko objave dokumenata na 
internetskim stranicama.



PRAKSA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
- otvorene sjednice

U 2008. godini Vlada je održala ukupno 62 otvorene 
sjednice.
Dnevni redovi s otvorenih sjednica i dalje se objavljuju 
na internetskim stranicama Vlade neposredno prije 
samog početka sjednice, a materijali u vezi dnevnog 
reda, tj. odluke sa sjednica Vlade uglavnom oko 5-6 
sati nakon završetka sjednice. 
Tijekom 2008. godine Vlada nije objavila dnevne 
redove i materijale s ukupno 14 sjednica od kojih se za 
10 sjednica pretpostavlja da se radi o telefonskim 
sjednicama. 
GONG je u 2 navrata od Vlade zatražio pojašnjenja 
putem maila, ali odgovor nije stigao.



PRAKSA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
- telefonske sjednice

Poslovnik Vlade ne navodi mogućnost održavanja 
telefonskih sjednica već samo predviđa da 
predsjednik Vlade ili Uži kabinet mogu odlučiti da se 
sjednica Vlade održi i bez nazočnosti većine članova 
Vlade, s time da odsutni članovi Vlade glasaju putem 
telefona ili telefaksom, odnosno elektroničkom poštom. 
Vlada je održala 10 telefonskih sjednica u 2008. 
godini.
Zašto se održavaju telefonske sjednice?! Osim ako 
Vlada nije puko glasačko tijelo, tj. da se bitne odluke 
donose već prije održavanja sjednice. 
Potrebno je donijeti odgovarajuće propise koji bi 
regulirali hitnost donošenja odluka. 



PRAKSA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 
- zatvorene sjednice

Od ukupno 62 sjednice, Vlada je održala 34 
sjednice dijelom zatvorene za javnost – na 
preko 50% sjednica Vlada odlučivala u 
tajnosti.
Dok je Vlada u prvom polugodištu 2008. godine 
sa zatvorenih sjednica izvještavala samo o 
imenovanjima i razrješenjima, nakon objave 
prvog GONG-ovog izvještaja o transparentnosti 
rada Vlade Republike Hrvatske u rujnu 2008. 
godine, Vlada počinje s objavom iscrpnijih i 
detaljnijih priopćenja sa zatvorenih dijelova 
svojih sjednica. 



PRAKSA VLADE REPUBLIKE 
HRVATSKE - zatvorene sjednice -

Nameće se pitanje opravdanosti zatvorenih sjednica u 
vezi tema poput: 

- raspravljanja pregovaračkih stajališta za ulazak u EU,
- imenovanja i razrješenja, 
- izvješću o poslovanju društava u većinskom vlasništvu 

države u 2007. godini,
- pokroviteljstvu Međunarodnog sajma pršuta.

Dnevni redovi i dalje su nedostupni javnosti što 
praćenje rada Vlade čini otežanim, s obzirom da se ne 
zna što je Vlada planirala raspravljati stoga su Vladina 
priopćenja zapravo teško propitljiva.



DODJELA SREDSTAVA IZ PRORAČUNSKIH 
ZALIHA

Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe 
državnog proračuna za siječanj - lipanj 2008. godine. 
www.sabor.hr/fgs.axd?id=12378
Sukladno Izvješću Vlada je u prvom polugodištu 2008. 
godine svojim rješenjima dodijelila 50.913.148,58 kuna
različitim korisnicima dok je ministar financija odobrio 
dodjelu 40.000,00 kuna. 
Za prvih pola godine, iz proračunskih zaliha ukupno je 
isplaćeno 180.490.489,52 kune! 
Sredstva su dodijeljena netransparentno, protivno 
dobroj demokratskoj praksi i Vladinom zagovaranju 
štednje te bez jasnih kriterija dodjele sredstava.



GRAĐANI IMAJU PRAVO ZNATI O ČEMU VLADA RASPRAVLJA, 
KAKVE ODLUKE DONOSI, KOMU SE DODIJELJUJU SREDSTVA 
I NA OSNOVU KOJIH KRITERIJA!

ZBOG ČEGA U HRVATSKOJ POSTOJI ZAKON O PRAVU NA 
PRISTUP INFORMACIJAMA?

ŠTO OČEKIVATI OD MINISTARSTAVA, ŽUPANIJA, GRADOVA, 
OPĆINA I DRUGIH JAVNIH TIJELA, KAD NAM RIBA SMRDI OD 
GLAVE? KAKO ĆE SE PONAŠATI IZRAVNO IZABRANI ČELNICI 
NA LOKALNIM RAZINAMA?



KAKO OTVORENO VLADATI?

Nužno pokrenuti izmjene Zakona o Vladi i 
Poslovnika Vlade Republike Hrvatske.
Poboljšati praksu transparentnosti rada Vlade, 
posebice kod zatvorenih dijelova sjednica s kojih 
bi se trebali objavljivati dnevni redovi i odluke. 
Zatvorene sjednice trebaju biti iznimka, a ne pravilo.
Nekoliko dana unaprijed objavljivati potpune 
dnevne redove svojih sjednica, sve one dokumente o 
kojima će raspravljati, a koji nisu klasificirani oznakom 
tajne, kao i iscrpne izvještaje po svakoj točki i odluci 
nakon svake sjednice Vlade; 



KAKO OTVORENO VLADATI?

Sve odluke o dodjeli proračunskih sredstava javno 
objavljivati budući da se radi o javnim sredstvima i da 
javnost ima pravo znati kome Vlada dodjeljuje ta 
sredstva, prema kojim kriterijima, za koje aktivnosti i u 
kojim iznosima. 
Javno raspravljati o pregovaračkim stajališta kako 
bi se javnosti pružile informacije o sadržaju pregovora.
Odgovarati na upite i e-mailove organizacija 
civilnoga društva, građana...



Hvala na pažnji!

GONG


