
B eč je jedan od najljepših gradova u Europi. 
Postao je pravo središte kontinenta, naročito 
od završetka Hladnog rata i  proširenja 
Europske unije. Bečani su elegantni,  građevine 

impozantne, hrana izuzetno ukusna, a umjetnost svuda 
i uvijek prisutna. Međutim, za voditelja Misije OESS-a 
doživljaj toga grada, u kojemu boravi nekoliko dana i 
tijekom kojih sudjeluje na četiri  radna ručka i  večere, 
ne manje od pet službenih prezentacija te na brojnim 
bilateralnim razgovorima, prije nalikuje Tantalovim 
mukama.   

14. i  15. l ipnja i  sam sam bio na takvim mukama. 
Ponadao sam se kako će situacija sljedeći put biti  bolja 
i  kako ću moći otići u Operu, mirno večerati u društvu 
svoje supruge ili  tek prošetati prekrasnim ulicama oko 
Katedrale Sv. Stjepana. To ću svakako biti  u prilici učiniti 
tijekom godišnjeg odmora, jer mi postaje sve jasnije 
kako je predstavljanje izvješća Stalnom vijeću OESS-
a jednom ili  dva puta godišnje čisti  posao bez imalo 
zabave. No, sveukupno gledajući,  ne mogu se požaliti . 
Veleposlanik Sanchez de Boado, voditelj  Izaslanstva 
Kraljevine Španjolske pri OESS-u, zajedno sa svojom 
šarmantnom obitelji ,  poželio nam je, kao i uvijek, 
srdačnu dobrodošlicu u njihovu domu; 55 kolega, 
članovi Stalnog vijeća, bili  su izuzetno dobronamjerno 
raspoloženi i  puni razumijevanja; službeni i  neslužbeni 
sastanci Stalnog vijeća, EU trojke, NATO skupine, odbora 
za proračun, bili  su vrlo korisni,  posebice tijekom ove 
važne prigode. 
Zamoljen sam da pred Stalnim vijećem 
predstavim Petogodišnje izvješće 
Misije (Izvješće), dokument od 35 
stranica kojega su pažljivo pripremili 
članovi Misije uz koordinirane 
napore, a koji predstavlja sažetak 
programa aktivnosti Misije u 
proteklih pet godina te, naravno, 
sažetak cjelokupne nazočnosti Misije 
u Hrvatskoj od 1996. godine.
Bit Izvješća bilo je pokazati Stalnom 
vijeću da Hrvatska dobro funkcionira, 
da brzo napreduje i  to u pravom 
smjeru, te da se iz poslijeratne 
države s obiljem problema pretvara 
u suvremenu, transparentnu, 
demokratsku i stabilnu državu. 
Hrvatska nije morala proći samo 
jednu tranziciju - poput država Varšavskog pakta – nego 
barem tri,  prelazeći iz komunizma na slobodno tržište, iz 
federacije u neovisnost, iz rata u mir. 
To nije bio lak proces i  on još uvijek nije završen, ali 
55 članova Stalnog vijeća, počevši od belgijskog 
predsjedatelja OESS-a, Izvješću su pružili  potporu. 

Podržali su i  nacrt strategije prema kojoj bi Misija zatvorila 
četiri  od svojih šest ureda u 2007. godini.  U konačnici, 
pronaći će se rješenje za dva preostala odjela koji se 
bave povratkom i integracijom te praćenjem suđenja za 
ratne zločine. Ovo posljednje pitanje moglo bi postati 
predmetom tematske Misije koja bi se obavljala iz Beča, 
no o tome treba još raspravljati. 
Hrvatska se navikla na OESS. Naša Misija ima izvrsne 
odnose sa središnjim i lokalnim vlastima i hrvatskom 
javnošću. Možda ćemo im nedostajati kada odemo. 
Možda će neki smatrati kako smo mogli raditi ovdje još 
neko vrijeme. Uvjeren sam kako bi Hrvatska imala koristi 
od našeg boravka ovdje još dugi niz godina, isto kao što 
bi nazočnost OESS-a mogla koristiti  većini država (ako 
ne i svim) članicama OESS-a, Europske unije i  NATO-a te 
partnerskim članicama.   
No doći će trenutak, i  prije nego što mislimo, kada će 
Hrvatska biti u mogućnosti sama rješavati svoje probleme, 
suočiti se sa svojim obvezama, riskirati da napravi 
pogreške, ali  da ih samostalno i ispravi.  U biti ,  uloga 
Misije u proteklih deset godina, a posebice u zadnjoj 
godini kada je stvorena pregovaračka platforma, bila je 
pružanje pomoći u izgradnji kapaciteta pomoću kojih bi 
hrvatske institucije razvile potrebu za prepoznavanjem i 
rješavanjem vlastitih problema.                 

Jorge Fuentes,  Vodite l j  M is i je

Dva dana u Beču

The

Belgijsko 
predsjedanje 

OESS-om

Konferencija za novinare o Petogodišnjem izvješću, 13.07.2006.
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AktivnostiKalendar

1. srpnja - Šef Misije sudjeluje na 
konferenciji “Pravni, financijski 
i institucionalni okvir za razvoj 
civilnog društva”  u Opatiji.

5. srpnja  - Nizozemski veleposlanik 
Lionel Veer i nizozemski 
parlamentarci u posjetu Splitsko-
dalmatinskoj i Zadarsko-kninskoj 
županiji. 

5. -  6. srpnja  - Zamjenik Šefa 
Misije sudjeluje na regionalnoj 
radionici “Naučene lekcije o 
promicanju prekogranične 
suradnje u Jugoistočnoj Europi”  u 
Dubrovniku.

6.  srpnja – Misija OESS-
a  i  Ministarstvo obrazovanja 
organizirali su radni sastanak s 
ravnateljima škola iz Osječko-
baranjske županije kako bi im 
predstavili OESS-ov projekt “Djeca 
zajedno”.

7. srpnja - Njemački veleposlanik na 
odlasku, Juergen Staks na jutarnjem 
sastanku u sjedištu Misije. 

7. - 9. srpnja - Dvodnevna radionica 
u Tuheljskim Toplicama o kreiranju 
programa za obučavanje savjetnika, 
dužnosnika i javnih djelatnika. 

10. srpnja - Područni ured Zadar seli 
na novu adresu.

11. srpnja - Mjesečna plenarna 
sjednica  o suđenjima za ratne 
zločine s predstavnicima 
Ministarstva pravosuđa, Glavnim 
državnim odvjetnikom kao i 
predstavnicima Vrhovnog suda, 
Haaškog suda i delegacije EK. 

17. - 18.  srpnja -  Šef Misije 
sudjeluje na konferenciji o 
španjolskom predsjedanju OESS-
om 2007., u organizaciji španjolskog 
Ministarstva vanjskih poslova. 

15. kolovoza - blagdan

Zamjenik Šefa Misije, veleposlanik 
Robert Becker, govori na seminaru 
o poboljšanju komunikacije između 
medija i  vlasti o ulasku Hrvatske u EU. 
Seminar su organizirali  Misija OESS-a, 
Britansko veleposlanstvo i Hrvatski sabor.  

Seminar za medije o ulasku Hrvatske u EU

Koncem mjeseca svibnja, hrvatski 
političari i dvadesetak novinara 
susreli su se u Vili Dalmacija u 
Splitu – prekrasnom zdanju uz 

more koje je svojevremeno bilo u Titovu 
posjedu – kako bi razmjenjivali ideje o 
poboljšanju međusobne komunikacije 
oko izvješćivanja o pridruživanju 
Hrvatske Europskoj uniji. Susret je bio dio 
stručnog seminara što su ga organizirali 
Misija OESS-a, Britansko veleposlanstvo i 
Hrvatski sabor. 

Cjelokupno ozračje bilo je neformalno 
i opušteno pa su i novinari i političari 
vrlo otvoreno i živopisno izražavali svoja 
stajališta o međusobnim ulogama i radu, 
kao i o zajedničkim željama za poboljšanje 
suradnje. 

Gordan Jandroković, predsjednik 
Saborskog odbora za vanjsku politiku, 
započeo je radni dio dana. Naglasio je 
kako su reforme koje Hrvatska provodi 
dobre i potrebne, bez obzira na njezino 
pridruživanje Europskoj uniji. „Proces 
pridruživanja predstavlja ključnu pomoć 
u ovom vrlo teškom procesu reforme,“ 
rekao je g. Jandroković, ističući važnu 
ulogu koju novinari imaju u obrazovanju 
građana Hrvatske o tehničkom i složenom 
procesu pridruživanja Europskoj uniji. 
Potaknuo ih je da izvješćuju objektivno i 
izbjegavaju negativne stereotipe. 

S druge strane, novinari su naglasili 
kako je za njih važno dobivanje točne i 
pravovremene informacije. Također su se 
požalili kako im glasnogovornici u nekim  

ministarstvima nerijetko nisu bili na 
raspolaganju i nisu odgovarali na njihove 
pozive. Dodali su kako su političari previše 
sumnjičavi prema medijima i nevoljko 
pružaju informacije. „Mi radimo unutar 
rokova i ako od dužnosnika na kojeg 
se to odnosi ne dobijemo informaciju 
na vrijeme, moramo se obratiti drugim 
izvorima,“ rekao je jedan od novinara.
  
Tijekom poslijepodneva, novinari i 
političari su se pomiješali i podijelili u dvije 
skupine kako bi se natjecali u osmišljavanju 
popisa aktivnosti koje bi doprinijele 
poboljšanju komunikacije. Pojavilo 
se tako nekoliko korisnih prijedloga: 
novinari su predložili da Sabor organizira 
kratke briefinge o određenim temama 
te da uvede praksu dostavljanja sažetih 
informacija koje nisu tehničke prirode, u 
pisanom obliku.  Također su pozvali na 
daljnje usavršavanje glasnogovornika 
u Vladi.  Političari su izrazili želju za 
uravnoteženijim izvješćivanjem koje nije 
senzacionalističko kao i naslovima koji 
će odražavati ton članka. Predložili su 
održavanje okruglih stolova s glavnim 
urednicima kako bi istakli potrebu za 
manje senzacionalističkim vijestima. 
U pravom europskom duhu, oba tima 
dobila su po dvanaest bodova i pobijedila 
na natjecanju!   

Antonella Cerasino, 
glasnogovornica
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Područni ured u žarištu: Split 

Područni ured (PU) u Splitu 
organizirao je 12. lipnja u 
Šibeniku do sada najveći okrugli 
stol na kojem su sudjelovali 

predstavnici nacionalnih manjina s 
područja Dalmacije i dužnosnici lokalnih 
vlasti. 

Gotovo svih 30 predsjednika Vijeća 
nacionalnih manjina (VNM-ova) iz sve 
tri dalmatinske županije sudjelovalo je 
u raspravi, kao i gradonačelnik Šibenika, 
načelnici općina Ervenik, Kistanje i 
Biskupija, predstavnici Središnjeg 
državnog ureda za upravu te nekoliko 
dužnosnika iz izvršnih tijela županije i 
grada. Dnevni red bio je usredotočen na 
provedbu Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina, usklađivanje 
aktivnosti VNM-ova te, najvažnije od 
svega, suradnju s lokalnim tijelima 
odlučivanja. 

 Tijekom rasprave naglašeno je kako, 
iako Ustavni zakon omogućuje VNM-
ovima savjetodavnu ulogu u procesu 

odlučivanja na lokalnoj razini, to još nije 
zaživjelo u praksi u trima dalmatinskim 
županijama. Unatoč činjenici da su, 
općenito gledajući, predstavnici manjina 
bolje organizirani i sposobni zastupati 
svoje interese i prava, samo je grad 
Knin donio propise kojima se članovima 
lokalnih VNM-ova osigurava naknada za 
njihov rad.

Okrugli stol završio je usvajanjem pet 
zaključaka oko kojih su se složile sve 
strane, uključujući obećanje predstavnika 
lokalnih vlasti kako će ubuduće posvetiti 
više pozornosti manjinskim pitanjima. 
Iako će razina sudjelovanja manjina u 
poslovima na lokalnoj razini nedvojbeno 
varirati diljem Dalmacije, sudionici su se 
složili kako je okrugli stol predstavljao 
odličan korak naprijed.

          Odjel za političke poslove, PU Split
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 •   Voditelj Područnog ureda (PU) Split je     
Jeroen Jansen. 

 •   PU Split ima ispostavu u Kninu.
 •   Ukupan broj djelatnika u PU Split i 
ispostavi u Kninu je:
     - 2 međunarodna djelatnika Misije,
     - 3 nacionalna profesionalna djelatnika,
     - 17 lokalnih djelatnika Misije.
 •   PU Split pokriva područje Središnje 
i  Južne Dalmacije, odnosno tri županije: 
Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i 
Dubrovačko-neretvansku.  Ovo područje 
graniči s Crnom Gorom na jugu, Bosnom 
i Hercegovinom na sjeveru i istoku te sa 
Zadarskom županijom na zapadu. 
 •   Na području kojega pokriva PU Split živi 
otprilike 710.000 stanovnika.
 •   Split je drugi grad po veličini u 
Hrvatskoj kao i gospodarsko, upravno, 
kulturno i medijsko središte Splitsko-
dalmatinske županije. To je ujedno i 
najveća županija u Hrvatskoj i obuhvaća 
više od 14.045 km2, od čega je samo 4.572 
km2 kopna. 

Manjine pozivaju na uključivanje u 
proces odlučivanja na lokalnoj razini
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Usvajanjem Povelje o suradnji između civilnog sektora i grada Šibenika 9. svibnja 2006 .godine, Područni ured u Splitu 
svjedočio je rezultatu napora uloženih tijekom 2005. godine u projekt pod nazivom Poboljšanje suradnje između 
gradskih vlasti u Šibeniku i organizacija civilnog društva. Ovaj je projekt proveden u partnerstvu s udrugom Mi, jednom 
od vodećih splitskih nevladinih organizacija (NVO). Forum NVO-a, kojega čini 16 NVO-a sa sjedištem u Šibeniku, također 

je osnovan kao dio procesa pokrenutog Poveljom. Iako uspješan, projekt se pokazao kao izazov za iskusnu udrugu Mi. Uočen 
je određen otpor među šibenskim NVO-ima kada je riječ o iskrenosti gradskih vlasti u Šibeniku da aktivno sudjeluju u ovom 
pothvatu. To je dovelo do važnog sastanka između Područnog ureda u Splitu i gradonačelnika Šibenika na kome je naglašena 
važnost obveze koju je grad Šibenik preuzeo u smislu dovršetka procesa pokrenutog Poveljom. Na naše zadovoljstvo, intervencija 
je imala za posljedicu uzajamno razumijevanje povoljnosti koje donosi ovaj projekt i suradnja unutar sektora. Vlasti Šibenika 
pokazale su kako razvoj učinkovitijeg pružanja usluga građanima igra važnu ulogu u izgradnji mostova sa zajednicom i drugim 
sektorima.

                                                                                                                              Odjel za civilno društvo i upravljanje projektima, PU Split

Uspješna suradnja u Šibeniku 

 Ukratko:



Posjet izbjegličkom kampu u Topoliku, Lipik, 8. lipnja 2006.

Foto galerija

Veleposlanik i gospođa Fuentes tijekom Diplomatskog izleta na 
Brijune, u organizaciji Predsjednika Stjepana Mesića,  9. - 11. lipnja 
2006. 

Misija OESS-a u Hrvatskoj, Florijana Andrašeca 14  Tel: 3096620  Fax: 3096297  E-mail: hr_pau@osce.org   
www.osce.org

Predstavnici međunarodne zajednice i Ministar razvitka Božidar 
Kalmeta na plenarnom sastanku razgovaraju o temama vezanim za 
porvatak izbjeglica, 27. lipnja 2006.

Zadarski nadbiskup msgr. Ivan Prenđa i pravoslavni vladika 
Fotije susreli su se sa Šefom Misije i zastupnicima srpske manjine 
Miloradom Pupovcem i Ratkom Gajicom kako bi razgovarali o 
manjinskim problemima i pomirenju, u Zadru, 26 . lipnja 2006. 

Direktor ODIHR-a, veleposlanik Christian Strohal i ravnatelj Policije 
Marijan Benko u posjetu sjedištu Misije, 30. lipnja 2006 .

Njemački veleposlanik u odlasku, Juergen Staks,  
na jutarnjem sastanku u sjedištu Misije, 7. srpnja 
2006.
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