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Koristi za javni sektor

 omogućuje se donošenje  
kvalitetnijih odluka, 
temeljenih na stvarnim 
potrebama

 povećava se razumijevanje 
javnosti o pitanjima koja su 
utjecala na odlučivanje

 potencijalni sukobi i 
nesporazumi između 
građana i vlasti se 
otklanjaju ili lakše rješavaju

 dugoročno se štedi novac i 
vrijeme

Koristi za lokalnu 

zajednicu

 pridonosi društvenom 

povezivanju i osjećaju 

društvene odgovornosti

 razvijaju se rješenja 

prilagođena lokalnoj sredini

 grade se dobri odnosi 

temeljeni na uzajamnim 

razumijevanju i povjerenju

između predstavnika 

lokalnih vlasti i zajednica, 

javnosti, udruga, medija, 

poduzetnika ...



Kodeks savjetovanja

 Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću u postupcima donošenja 

zakona, drugih propisa i akata, 2009. 

 neobavezujući dokument; utvrđuju se 

opća načela, standardi i mjere javnih 

savjetovanja

 Smjernice za primjenu Kodeksa, 2010. 

 moguća primjena i od strane jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave



Zakon o pravu na pristup 

informacijama

 čl. 10. - utvrđena obaveza tijela javne vlasti da na 

internetskim stranicama objavljuju nacrte zakona i 

drugih propisa te općih akata za koje se provodi 

postupak savjetovanja s javnošću

 gradovi i općine dužni su provoditi savjetovanje s 

javnošću pri donošenju općih akata, odnosno 

drugih strateških ili planskih dokumenata kada se 

njima utječe na interese građana i pravnih osoba 

(npr. u pitanjima prometa)



Priručnik o savjetovanju

 "Kako organizirati savjetovanje s 

javnošću o pitanjima prometa i kretanja"

 priručnik je pripremio ODRAZ u okviru 

projekta CIVITAS ELAN

 jedan od glavnih zadataka projekta bio je uključiti 

građane u aktivnosti na temu održive mobilnosti u 

Zagrebu. 

 osim odabranih europskih primjera i iskustava na temu 

urbane mobilnosti, prikazani i primjeri uključivanja 

javnosti u Zagrebu

 http://odraz.hr/media/122917/civitas_prirucnik_web.pdf

http://odraz.hr/media/122917/civitas_prirucnik_web.pdf


Dijalog o mobilnosti u Zagrebu

 partnerski projekt ODRAZ-a, 

Grada Zagreba i Sinbica 

 susreti s građanima u 

mjesnim 

odborima/gradskom 

četvrtima

 Preporuke za provedbu 

savjetovanja s javnošću o 

pitanjima prometa i kretanja: 

http://www.odraz.hr/media/3

86779/dom_preporuke_final

.pdf

Koraci u procesu 

dogovaranja:

• prepoznati oko čega su 

stanovnici zabrinuti, što im je 

problem 

• grupirati probleme

• staviti problem u fokus –

prepoznati uzroke i posljedice i 

dogovoriti koji je ključan 

problem za cijelu zajednicu

• odabrati pristup

• prepoznati napetosti u 

zajednici – nemojte ih ignorirati

• naznačiti dobre i loše strane 

različitih pristupa

• napraviti listu i plan aktivnosti

http://www.odraz.hr/media/386779/dom_preporuke_final.pdf

