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The

Od svog dolaska u Hrvatsku 1996. godine, najvažnija 
zadaća Misije OESS-a bilo je prevladavanje 
problema prouzročenih ratom te promicanje 
demokratizacije glavnih područja – političkog, 

obrazovnog, institucionalnog, upravnog, informativnog 
itd. Međutim, više od tih nedostataka isticali su se oni 
proizašli iz dvije velike nesreće toga vremena: činjenica 
kako je velik broj izbjeglica i raseljenih osoba morao 
napustiti svoje domove i potreba privođenja ratnih 
zločinaca pred lice pravde, uz broj poginulih osoba 
koji je samo u Hrvatskoj bio veći od 13,000. Sarajevski 
proces, pokrenut 2005. godine u svrhu iznalaženja 

načina na koji bi se ublažio prvi od navedenih problema, 
u više je navrata bio razmatran u prethodnim izdanjima 
Couriera.  Kratko vrijeme prije toga, u studenom 2004. 
godine, proces usmjeren na poticanje suradnje na 
području pravosuđa započeo je u gradu Paliću u Srbiji, 
uz sudjelovanje sudaca i državnih odvjetnika triju država 
u regiji – danas četiri – kao i stručnjaka OESS-a i Haškog 
suda.

 



Tijekom sljedećih godina, ovi 
stručni sastanci održani su u 
Mostaru (listopad 2005.), Novom 
Sadu (travanj 2006.) i Zagrebu 
(lipanj 2007.), u kojim su prigodama 
sudionici uočili hitnost podizanja 
dijaloga na političku razinu.

Zapravo, napor u tom smislu 
poduzet je u lipnju 2005. kada se 
čak sedam ministara pravosuđa 
– tri iz Bosne i Hercegovine, tri 
iz Srbije i Crne Gore i jedan iz 
Hrvatske –  sastalo na Brijunima, 
gdje je ostvaren važan dijalog, 
iako se ispostavilo kako konsenzus 
oko dokumenta nije bilo moguće 
postići, u osnovi uslijed nedostatka 
slaganja oko ključnih pitanja poput 
izručenja vlastitih državljana, 
prihvaćanja inozemnih presuda, 
razmjene dokaznog materijala, 
potpore žrtvama/svjedocima i 
prekograničnog lociranja boravišta 
svjedoka. Od ključne važnosti bilo 
bi riješiti sve navedene nedostatke 
kako bi se dokinulo nekažnjavanje 
koje ostavlja znatan broj mogućih 
ratnih zločinaca na slobodi. Dobra 
suradnja dosad postignuta među 
državnim odvjetnicima ne uklanja 
potrebu nastavka ustavne revizije 
kojom bi se omogućilo postizanje 
spomenutih ciljeva.

Gotovo četiri godine nakon 
pokretanja, Palićki proces i dalje 
ostaje potreban, dok je spoznaja 
kako je dijalog na razini stručnjaka 
iscrpljen veća nego ikada. Tijekom 
2006. i 2007. godine pokušalo ga 
se podići iznad ministarske razine, 
jer je dosegnuto uvjerenje kako 
bi samo premijeri ili predsjednici 
država imali moć dostatnu za 
donošenje političkih odluka koje 
bi ministri pravosuđa nakon toga 
primjenjivali.

Centar za sprečavanje sukoba 
i Misija uložili su napore u tom 
smjeru. Postojala je čak i zamisao o 
organiziranju neformalnog sastanka 
četiriju predsjednika parlamenata 
na marginama jesenskog sastanka 
Parlamentarne skupštine OESS-a 
održanog u Portorožu. Taj susret 
također nije bilo moguće ostvariti.

Na taj način ušli smo u 2008. godinu, 
a da nije bilo moguće sazvati taj 
sastanak na veoma visokoj razini 

koji potiče regionalnu koordinaciju 
suđenja za ratne zločine, a Centar 
za sprečavanje sukoba i Misije 
uključene u ovo pitanje u četiri 
države nastavljaju s razmatranjem 
potrebe pružanja poticaja procesu 
koji će biti odlučan za postizanje 
socijalne pomirbe u regiji čije su 
članice sve orijentirane, s većom 
ili manjom sposobnošću, prema 
dovršetku procesa euro-atlantske 
integracije. U tom smislu, 
regionalna suradnja trebala bi biti 
u stanju prevladati više drugih 
nedostataka koje buduće članice 
EU i NATO-a ne bi smjele ignorirati: 
organizirani kriminal, terorizam i 
trgovinu ljudima.

veleposlanik Jorge Fuentes,
voditelj Ureda
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AktivnostiKalendar
Palićki proces

3. ožujka – sastanak Radne skupine za 
pitanja vezana uz procesuiranje ratnih 
zločina i ručak sa skupinom španjolskih 
novinara u Zagrebu

5.-6. ožujka – voditelj Ureda predstavio 
je svoje izvješće pred Stalnim vijećem 
OESS-a u Beču

7. ožujka – konferencija za medije 
povodom Izvješća o napretku i 
informativni sastanak s diplomatskim 
zborom povodom Izvješća o napretku

11. ožujka – voditelj Ureda na konferenciji 
„Hrvatska i NATO - što donosi članstvo“ 
na poziv Konrad Adenauer Fondacije 
i Medija servisa. Ručak s Nadanom 
Vidoševićem, predsjednikom Hrvatske 
gospodarske komore.

15. ožujka – veleposlanik Fuentes 
nazočio je jazz koncertu povodom „Dana 
frankofonije“ u organizaciji kanadskog 
veleposlanstva

26.-28. ožujka – veleposlanik Fuentes na 
službenom zatvaranju Područnog ureda 
u Zadru te na sastanku s nadbiskupom 
zadarskim, msgr. Ivanom Prenđom, 
zadarskim županom Stipom Zrilićem 
i gradonačelnikom Zadra, Živkom 
Kolegom

2. travnja – ručak s novim veleposlanicima 
Italije, Bugarske, Grčke, Crne Gore, BiH 
i Indije

3. travnja – zajednički terenski posjet 
Glini i Gvozdu s državnim tajnikom 
Milivojem Mikulićem

12. travnja – diplomatski izlet u Liku 
pod pokroviteljstvom predsjednika 
RH Stjepana Mesića i gospođe Mesić 
– Nacionalni park Plitvička jezera, 
„Lička kuća“, jezero Kozjak, Veliki 
slap, Memorijalni centar „Nikola Tesla“ 
u Smiljanima, dolina Gacke i ribnjak na 
Gacki

15. travnja – veleposlanik Fuentes na 
svečanoj proslavi Dana koordinacije 17 
nacionalnih manjina Zagreba

16. travnja – posjet voditelja Ureda 
Poglavarstvu grada Koprivnice, sastanak 
sa zamjenicom gradonačelnika gdom. 
Vesnom Želježnjak, posjet Galeriji Josip 
Generalić, Galeriji naivne umjetnosti 
Hlebine i Podravskoj kleti

17. travnja – veleposlanik Fuentes sastao 
se s g. Lukom Bebićem, predsjednikom 
Hrvatskog sabora. Ručak s g. Tomislavom 
Jakićem, savjetnikom predsjednika 
Mesića za vanjsku politiku.

21.-22. travnja – sastanak voditelja Misija 
jugoistočne Europe u Vršcu (Srbija)

23. travnja – večera za veleposlanika 
Fuentesa koju je priredilo veleposlanstvo 
Finske (zemlja predsjedateljica OESS-a)

25. travnja – sastanak s potpredsjednikom 
Vlade RH g. Uzelcem 

Veleposlanik Fuentes na sastanku 
s novim glavnim tužiteljem Haškog 
suda, Sergeom Brammertzom, Zagreb, 
29. veljače 2008. 
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Predstavljanje posljednjeg Izvješća Misije o napretku i prvog 
Izvješća Ureda pred Stalnim vijećem OESS-a

Aktivnosti

Tijekom predsjedanja 
Finske OESS-om, 6. ožujak 
2008. godine odabran je 
kao dan za predstavljanje 

svih izvješća pred Stalnim vijećem 
OESS-a. Iako se taj datum, 
određen samo dva mjeseca 
nakon otvaranja novog Ureda u 
Zagrebu, mogao protumačiti kao 
preuranjen za predstavljanje 
prvog izvješća o rezultatima 
Ureda, ubrzo je postalo jasno 
kako nije mogao biti odabran 
pogodniji datum. Kratak period 
od donošenja odluke o zatvaranju 
Misije od strane Stalnog vijeća, uz 
godišnji sastanak voditelja Misija 
te početak rada novoizabrane 
Vlade RH, bili su izvrsna prigoda 
za povijesno Izvješće o napretku 
koje će, istovremeno predstaviti 
rezultate koje je Misija postigla 
u svojoj zadnjoj fazi te strategije 
kojima će se rješavati pitanja 
obuhvaćena novim mandatom 
Ureda. Također su se mogle 
zamijetiti tranzicija i evolucija te 
su uslijed toga dva glavna odjela 
Ureda konačno preimenovana 
iz Odjela za vladavinu prava u 
Odjel za praćenje procesuiranja 
ratnih zločina a Odjel za povratak 
izbjeglica u Odjel za stambeno 
zbrinjavanje.

Izvješće o napretku u konačnici je 
bilo duže nego što se očekivalo. 
Bila je to prirodna posljedica ako 
uzmemo u obzir kako smo morali 
obuhvatiti zadnja tri mjeseca 
rada Misije i njezinu završnu 

fazu, prva tri mjeseca rada Ureda 
te njegove buduće perspektive, 
zatim kako se sve to desilo, a 
u konačnici se moralo pojasniti 
i način na koji smo provodili 
smanjenje osoblja, opreme, 
vozila, prostorija, područnih 
ureda, itd. odnosno pretvorbu 
iz Misije, koja je bila jedna od 
najvećih, u Ured na samo jednoj 
lokaciji s 34 zaposlenika.

Kao i obično, samoj prezentaciji 
Izvješća o napretku prethodio 
je sastanak održan dan ranije 
na kojem su izaslanstva imala 
prigodu dobiti najvažnije 
informacije, raspravljati te 
upućivati detaljna i tehnička 
pitanja veleposlaniku Fuentesu. 
Prva tajnica, Finkinja gđa. 
Mäki-Leppilampi, predsjedala 
je tim radnim sastankom. 
Sljedećeg dana, predstavnik 
zemlje predsjedateljice u Beču, 
veleposlanik Turunen, otvorio je 
704. sastanak 56 veleposlanika u 
Stalnom vijeću OESS-a, na kojem 
je Hrvatska bila prva točka na 
dnevnom redu. 

Tijekom svoje prezentacije, 
veleposlanik Fuentes nije 
zaboravio izreći nekoliko 
oproštajnih riječi pohvale za 
hrvatskog veleposlanika Vladimira 
Mateka koji uskoro treba napustiti 
Stalno vijeće OESS-a kako bi 
koordinirao aktivnosti Hrvatske 
kao člana Vijeća sigurnosti UN-a.
Po povratku u Zagreb narednog 

dana, točnije 7. ožujka, voditelj 
Ureda ugostio je veleposlanike 
država međunarodne zajednice 
i međunarodnih organizacija  
akreditiranih u Zagrebu kako 
bi ih upoznao s najvažnijim 
informacijama vezano uz Izvješće 
o napretku i održao tiskovnu 
konferenciju za hrvatske medije.

J. Enrique Horcajada-Schwartz
voditelj Izvršnog odjela 

Priča u slikama
Lijepa gesta

Tijekom svog dvogodišnjeg predstavljanja Srbije u 
Hrvatskoj, veleposlanik Radivoj Cvjetićanin, razvio je 
dobre prijateljske odnose s našim voditeljem Ureda što  
dokazuje i fotografija sa završne svečanosti projekta 

„Djeca zajedno“.

U ožujku 2008. godine, kada ga je njegova Vlada pozvala na 
konsultacije, veleposlanik Cvjetićanin došao je u OESS kako bi 
se oprostio. Bila je to gesta u duhu dobrih diplomatskih manira 
koja veleposlaniku služi na čast. 

Nadamo se kako ćemo veleposlanika Cvjetićanina ubrzo 
ponovno vidjeti na njegovoj poziciji u Zagrebu.  



Veleposlanik Fuentes i državni tajnik Mikulić u posjetu bivšim nositeljima stanarskih prava u 
njihovim novim stanovima koji su im dodijeljeni u Gvozdu i Glini
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Veleposlanik Fuentes, voditelj 
Ureda OESS-a u Zagrebu, i 
g. Milivoj Mikulić, državni 
tajnik u Ministarstvu za 

regionalni razvoj, šumarstvo i 
vodno gospodarstvo, posjetili su 3. 
travnja 2008. godine lokaciju na 
kojoj se obnavljaju tri zgrade. Oko 
15 stanova u tim zgradama trebalo 
bi biti dodijeljeno bivšim nositeljima 
stanarskih prava kao stambeno 
zbrinjavanje. Također su posjetili i 
tri korisnika stambenog zbrinjavanja 
u Glini i Gvozdu u stanovima koji 
su im tek dodijeljeni. Ovi Srbi bivši 
su nositelji stanarskih prava koji su 
izgubili pravo na korištenje stanova 
u kojima su živjeli do kolovoza 1995. 
godine. Svrha cjelokupnog puta bila 
je potvrđivanje napora Vlade RH 
u provedbi programa stambenog 
zbrinjavanja za bivše nositelje 
stanarskih prava vezano uz mjerilo 
iz 2007. godine o zbrinjavanju 1400 
korisnika.

Na gradilištu u Gvozdu, u pratnji 
gradonačelnika Branka Jovičića 
(SDSS), gđe. Ane-Marije Radić, 
savjetnice u Ministarstvu i g. Željka 
Softića, voditelja Regionalnog ureda 
za izbjeglice i prognanike u Petrinji, 
g. Mikulić je istaknuo veoma važnu 
ulogu lokalnih vlasti u procesu 
stambenog zbrinjavanja bivših 
nositelja stanarskih prava. Stoga 
se jedinice lokalne samouprave 
upućuju na ustupanje vlasništva nad 
zgradama Ministarstvu. Nakon što ih 
Ministarstvo dodijeli za stambeno 
zbrinjavanje, korisnicima će se 
ponuditi da otkupe dodijeljene im 
stanove. Tako prikupljen novac 
isplatit će se jedinicama lokalne 
samouprave. U ove tri zgrade, 15 

srpskih povratničkih obitelji koje 
su imale stanarska prava trebale 
bi dobiti stambeno zbrinjavanje. 
Nakon obnove i dodjele stanova, 
korisnici će imati pravo otkupiti ih 
pod vrlo prihvatljivim uvjetima te 
ispod tržišne cijene. Očekuje se kako 
će prva skupina korisnika u stanove 
useliti tijekom ljeta 2008. godine, 
kada bi trebali biti dovršeni radovi 
na dvije od spomenute tri zgrade. 

Gđa. Ljubica Bekić bivša je nositeljica 
stanarskih prava koja je napustila 
Hrvatsku uoči operacije Oluja u 
kolovozu 1995. godine. Vratila se 
u Gvozd 1997. godine i podnijela 
zahtjev za stambeno zbrinjavanje s 
obzirom da je stan u kojem je živjela 
bio zauzet kada se vratila. Koncem 
2007. godine bio joj je ponuđen stan 
u zgradi kojeg je prihvatila. Gđa. 
Bekić ima 89 godina ali je vrlo vitalna 
gospođa koja je napisala knjigu u 
kasnim osamdesetima. 

Zadovoljna je smještajem koji joj 
je osiguran ali joj je potrebno nešto 
namještaja. Gđa. Bekić kaže kako bi 
bila veoma zahvalna kada bi joj netko 
donirao hladnjak i naslonjač. Na 
inicijativu veleposlanika Fuentesa, 
Odjel za stambeno zbrinjavanje 
aktivno pokušava pronaći donatora 
koji bi joj mogao pokloniti nešto 
namještaja.

Gđa. Danica Vilić bila je naš prvi 
domaćin u Glini. Samo tjedan dana 
prije našeg posjeta uselila je u stan 
koji joj je bio dodijeljen u prosincu 
2007. godine. Gđa. Vilić sama je 
uložila nešto sredstava kako bi u 
stanu bili obavljeni manji popravci 
ali zato sada ima pristojan dom. Na 

žalost, zbog problema sa zdravljem 
gđi. Vilić vrtjelo se u glavi i osjećala 
se loše tijekom našeg posjeta te nije 
baš bila u mogućnosti razgovarati. 

Naše zadnje odredište na putu bila je 
kuća koju je APN dodijelio gđi. Anki 
Divjakinji, gospođi koja se vratila 
iz Srbije i živi sa sinom i snahom. 
Malenu kuću u okolici Gline trebalo 
bi obnoviti što je obveza Regionalnog 
ureda za izbjeglice i prognanike. 
Predstavnik Regionalnog ureda za

 izbjeglice i prognanike tijekom našeg 
posjeta obećao je dovršiti radove do 
ljeta 2008. godine.

tri ranije spomenuta korisnika 
stambenog zbrinjavanja dio su 
onih 800 korisnika kojima je 
stambeno zbrinjavanje osigurano 
na PPDS-u. Tijekom radnog ručka u 
Petrinji, državni tajnik izvijestio je 
veleposlanika Fuentesa o planovima 
kojima bi se trebao riješiti problem 
stambenog zbrinjavanja bivših 
nositelja stanarskih prava unutar i 
izvan PPDS-a do kraja 2010 godine. 
Veleposlanik Fuentes istaknuo je 
potrebu jačanja napora u osiguranju 
smještaja za najbrojniju preostalu 
kategoriju hrvatskih državljana bez 
stambenog smještaja  te obećao 
potporu i pomoć OESS-a.

Momir Vukmirović
dužnosnik za programe

Aktivnosti

LIJEVO: Veleposlanik Fuentes  i 
državni tajnik Milivoj Mikulić te 
njihovi suradnici.  

DESNO: Jasmin Mahmić i Momir 
Vukmirović iz OESS-a u posjetu 
stanu gđe. Vilić u Glini.
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Godišnji sastanak kontakt osoba u OESS-u za pitanja jednakosti spolova
Beč, 31. ožujka – 1. travnja

Novoimenovana viša 
savjetnica u OESS-u za 
pitanja jednakosti spolova, 
gđa. Jamila Seftaoui i Odjel 

za jednakost spolova u Glavnom 
tajništvu u Beču, organizirali su u 
razdoblju od 31.ožujka do 1.travnja 
2008. godine u zdanju palače Hofburg 
u Beču sastanak kontakt osoba za 
pitanja jednakosti spolova.

Sudjelovalo je 47 osoba iz svih 
ureda misija OESS-a na terenu, 
Glavnog tajništva,  Ureda visokog 
povjerenika za ljudska prava, Ureda 
za demokratske institucije i ljudska 
prava te Parlamentarne skupštine 
OESS-a.  

Sastanak je bio usredotočen na 
sljedeća pitanja: prioritete vezane 
uz jednakost spolova koje je zacrtala 
zemlja predsjedateljica, prioritete 
Odjela za jednakost spolova za 2008. 
godinu, uspostavljanje regionalnih 
tematskih radnih skupina kako bi 
pitanje jednakosti spolova bilo dio 
projekata gospodarske, ekološke 
kao i političke i vojne dimenzije 
te pripreme za godišnje Izvješće o 
jednakosti spolova za 2008. godinu. 
Također je bila organizirana veoma 
impresivna prezentacija najboljih 
praktičnih rješenja te posjet Odsjeku 
za ženska pitanja pri poglavarstvu 
Grada Beča. 

Akcijski plan iz 2004. godine za 
promidžbu jednakosti spolova

Inicijativa za bavljenje pitanjima 
jednakosti spolova kao takvima 
pokrenuta je već na samitu u 
Istambulu 1999. godine kada su se 
države članice OESS-a složile oko 
toga kako je potpuno i jednako 
ostvarivanje ljudskih prava žena 
ključno za postizanje mirnijeg, 
prosperitetnijeg i demokratičnijeg 
OESS okruženja. 

Nakon toga, 2000. godine, OESS 
je usvojio svoj prvi Akcijski plan 
za pitanja jednakosti spolova, iza 
kojeg je uslijedio još opsežniji plan 
2004. godine usvojen na sastanku 
Ministarskog vijeća u Sofiji. U 
Akcijskom planu iz 2004. godine za 
promidžbu jednakosti spolova navodi 
se kako jednakost spolova pridonosi 

sigurnosti u tri područja aktivnosti 
Organizacije: političkom i vojnom, 
gospodarskom i ekološkom te na 
području ljudske dimenzije.

Akcijskim planom OESS se poziva na 
promicanje jednakosti spolova kako 
unutar Organizacije tako i unutar 
njezinih država članica.
On ima tri cilja: promicanje 
projekata vezano uz jednakost 
spolova unutar prioritetnih područja, 
uključivanje perspektive jednakosti 
spolova u aktivnosti OESS-a i 
osiguranje odgovornosti u postizanju 
ravnomjerne rodne zastupljenosti 
među djelatnicima OESS-a te 
profesionalnog okruženja u kojem se 
sa ženama i muškarcima postupa na 
jednak način. 

Provedba Akcijskog plana redovito se 
prati i revidira Godišnjim izvješćem 
o ocjeni provedbe Akcijskog plana 
kojeg sastavlja glavni tajnik.

Predsjedanje Finske i pitanja 
jednakosti spolova 

Početkom svog mandata, predstavnici 
Finske koja predsjeda OESS-om 
najavili su svoju opredijeljenost da 
se usredotoče na tri pitanja koja 
se odnose na ljudska prava:  borbu 
protiv trgovine ljudima, promidžbu 
snošljivosti i nediskriminacije, 
posebice u odnosu na Rome i Sinte 
te isticanje jednakosti spolova u 
svim aktivnostima OESS-a. Sva ova 
područja odnose se na glavnu zadaću 
OESS-a: promicanje poštivanja 
ljudskih prava i temeljenih sloboda 
svih građana iz okruženja OESS-a. 

OESS se trudi osigurati jednake 
mogućnosti ženama i muškarcima te 
uključiti pitanje jednakosti spolova 
u politiku postupanja i praksu kako 
unutar zemalja članica OESS-a tako i 
unutar same Organizacije. Sa svojim 
lokalnim partnerima, OESS inicira 
i vodi projekte diljem regije koju 
čine države članice OESS-a kako 
bi osnažio ulogu žena te izgradio 
lokalne kapacitete i osigurao stručnu 
pomoć vezano uz pitanje jednakosti 
spolova. Surađuje s vlastima u reviziji 
zakona i pomaže u uspostavljanju 
nacionalnih mehanizama kojima 

se osigurava jednakost žena i 
muškaraca. Organizacija također 
promiče ravnotežu u zastupljenosti 
spolova među djelatnicima OESS-a 
na svim razinama i trudi se osigurati 
profesionalno radno okruženje u 
kojemu je odnos prema ženama i 
muškarcima jednak. 

Odjel za pitanja jednakosti spolova 
pri Glavnom tajništvu

Odjel za pitanja jednakosti spolova 
pri Glavnom tajništvu u Beču, 
pruža potporu glavnom tajniku 
u promicanju jednakosti spolova 
unutar Organizacije poglavito 
pružajući pomoć djelatnicima OESS-
a u provođenju Akcijskog plana. 
Uz pripremu Godišnjeg izvješća o 
provedbi Akcijskog plana, Odjel ističe 
i izvješćuje o pitanjima jednakosti 
spolova i na raznim forumima.

Nadalje, Odjel surađuje s drugim 
međunarodnim organizacijama poput 
Ujedinjenih naroda. Razmjenjuje 
informacije i redovito surađuje s 
kontakt osobama za pitanja  jednakosti 
spolova imenovanih u svakoj misiji na 
terenu, ustanovi i odsjeku Glavnog 
tajništva u cilju pružanja pomoći u 
promicanju jednakosti spolova, kao i 
s Uredom za demokratske institucije 
i ljudska prava (ODIHR) u kojem 
inicira i pruža potporu projektima 
vezanima uz jednakost spolova koji 
se provode u misijama na terenu 
kao i s Parlamentarnom skupštinom 
OESS-a koja je imenovala Specijalnog 
predstavnika za pitanja jednakosti 
spolova.

OESS je odgovoran za osiguranje 
profesionalnog radnog okruženja 
u kojemu se prema ženama i 
muškarcima odnose na isti način 
i s dužnim poštovanjem. Isticanje 
značaja jednakosti spolova 
jednostavno je strategija kojom 
se želi postići jednakost spolova. 
Akcijskim planom OESS-a isticanje 
važnosti jednakosti spolova u 
svim aktivnostima, projektima i 
programima, postalo je potreba.

Ankica Kuna
asistent za politička pitanja

Aktivnosti
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Dopunske aktivnosti

Čitateljima Couriera možda 
je već zamorno gledati 
brojne fotografije na kojima 
djelatnici Ureda obavljaju 
ozbiljne zadaće, sudjeluju 
na službenim sastancima, 
praćenju suđenja, obavljaju 
posjete terenu kako bi 
provjerili dodjelu stambenog 
smještaja povratnicima, itd.

Ovoga puta, Courier 
predstavlja niz dopunskih 
aktivnosti koje je 
veleposlanik Fuentes obavljao 
tijekom svog boravka u 
Hrvatskoj: predstavljanje 

njegovog romana „Summit“ 
– uz ostale eseje o OESS-u 
– u veleposlanstvu Finske; 
pjevački duet s bivšom 
ministricom vanjskih poslova 
Kolindom Grabar-Kitarović  i 
izvedbu „Besame mucho“  
uz obalu Istre;  otvaranje 
njegove izložbe slika „Čovjek 
i grad“ s ministrom kulture, 
g. Biškupićem, te kustosom 
Muzeja naivne umjetnosti, 
g. Crnkovićem; njegovo 
obraćenje povodom Dana 
ljudskih prava pred velikim 
skupom na Trgu Bana Jelačića; 
proslavljanje

 zatvaranja Misije i otvaranja 
Ureda uz havansku cigaru; 
sudjelovanje na kulinarskom 
natjecanju u Zadru zajedno 
sa županom i drugim lokalnim 
dužnosnicima; i praćenje 
izvedbe pjesme „Sretan ti 
rođendan“ već četvrtu godinu 
za redom u Zagrebu. 
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Ured OESS-a u Zagrebu – nova struktura

Oproštaj s našim dragim kolegama

U ožujku i travnju, Ured OESS-
a u Zagrebu, iskazao je čast 
dvjema skupinama svojih 
zaposlenika, organiziravši 

oproštajni domjenak na kojem 
je svakom, sada bivšem, članu 
uručen poklon uz prikladan govor. 
Prva fotografija prikazuje prvu 

skupinu koja uključuje voditelja 
Arhive i distribucije, Sanjina 
Džeku, djelatnika Arhive Gorana 
Barića, djelatnicu Kadrovskog 
odjela Sunčicu Šamec, višu tajnicu 
Jasminu Kovačević, djelatnika 
za komunikacije Ivicu Maltara i 
djelatnika za financije, Zvonka Laću. 

Druga skupina prikazuje djelatnika 
ICT odjela Danijela Stojisavljevića, 
glasnogovornicu Ljerku Draženović, 
djelatnicu Kadrovskog odjela 
Ivanku Golić i djelatnicu Odjela za 
nabavu i opskrbu, Valeriju Mišić, od 
kojih se u svom nadahnutom govoru 
oprostio veleposlanik Fuentes.

Nazočnost OESS-a u Republici 
Hrvatskoj prošla je mnoge 
promjene tijekom godina. 
Većina promjena bila je, 

naravno, vezana uz posao i mandat, 
no promjene koje su se odnosile 
na zaposlenike nisu bile manje 
važne. Postupno smanjenje broja 
zaposlenika OESS-a u Hrvatskoj 
ulazi u završnu fazu ovih dana 
uz nedavne promjene poduzete 
kao rezultat zatvaranja Misije i 
otvaranja Ureda.

Prema najnovijoj reviziji, voditelj 

Ureda je španjolski veleposlanik 
Jorge Fuentes, Enrique Horcajada, 
španjolski državljanin, voditelj 
je Izvršnog odjela, Mary Wyckoff 
iz S.A.D.-a je voditeljica Odjela 
za praćenje suđenja za ratne 
zločine, Leos Javurek, državljanin 
Republike Češke, voditelj je Odjela 
za stambeno zbrinjavanje, a Mike 
Sams, državljanin S.A.D.-a, voditelj 
je Administrativnog odjela.

Nova izvršna asistentica voditelja 
Ureda je Biserka Sanković, a nova 
kontakt osoba za sve upite vezane 

uz medije i tisak je pomoćnik 
za odnose s javnošću, Dorijan 
Klasnić.

Gornja  slika, „Obiteljska fotografija“ 
kako je volimo zvati, snimljena je 
u travnju 2008. godine, u jednoj 
od rijetkih prigoda kada se većina 
zaposlenika Ureda uspjela sakupiti 
u isto vrijeme. Nekoliko članova 
često je na terenu u Zagrebu ili 
diljem Hrvatske, a opsežan dnevni 
raspored ostalih članova ne ostavlja 
puno prostora za ovakve skupove.
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Foto galerija

Voditelj Ureda predstavio je svoje izvješće 
pred Stalnim vijećem OESS-a u Beču, 5.-6. 
ožujka 2008..

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore, g. 
Nadan Vidošević, u pratnji svoje savjetnice, 
gđe. Darie Krstičević, uputio je voditelju Ureda 
i g. Horcajadi poziv na ručak u elegantnom Art 
Nouveau dijelu HGK, Zagreb, 11. ožujka 2008. 

Veleposlanik Fuentes nazočio je službenom zatvaranju 
Područnog ureda u Zadru te se sastao s nadbiskupom 
zadarskim, msgr. Ivanom Prenđom, zadarskim županom, 
g. Stipom Zrilićem, i gradonačelnikom Zadra, g. Živkom 
Kolegom, u Zadru, 27. ožujka 2008.

Veleposlanik Fuentes i 16 drugih veleposlanika 
predstavljali su svaki po jednu manjinu na proslavi 
povodom Dana nacionalnih manjina Grada Zagreba. 
Ovom prigodom voditelj Ureda predstavljao je romsku 
manjinu u Zagrebu, 15. travnja 2008.

Diplomatski izlet u Liku pod pokroviteljstvom 
predsjednika RH Stjepana Mesića i gospođe 
Mesić, Ličko-senjska županija, 12. travnja 
2008. Fotografirao Josip Kopy, objavljeno uz 
dopuštenje Ureda predsjednika Republike.

Sastanak voditelja Misija jugoistočne Europe, održan 
u Vršcu (Srbija), 22. travnja 2008.


