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Zagreb, 28. lipnja 2017. godine

 

Tajništvo Instituta za javnu upravu je donijelo odluku da 

stručnog skupa 2018. biti 

Standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi 

i hrvatska l

Održavanjem skupa na ovu temu 

povelje o lokalnoj samoupravi

ratificirala Povelju. Znanstveno

Tajništvo poziva sve članove Institut

do 31. kolovoza 2017. godine dostave prijedlog teme i kratki sažetak opsega do 400 rije

predsjedniku Instituta i uredniku savjetovanja prof. dr. sc. Ivanu Kopri

admin@iju.hr te ivan.kopric@pravo.hr

između Europske povelje o lokalnoj samoupravi i sadašnjeg stanja hrvatske lokalne i 

područne (regionalne) samouprave. Prednost 

sadrže ne samo pravne nego i 

kako su europski standardi lokalne samouprave primijenjeni u drugim zemljama. Kona

odabir tema izvršit će Tajništvo na prijedlog urednika savjetovanja, vode

prijedloga, raznovrsnosti, inovativnosti pristupa i pokrivenosti teme godišnjeg znanstveno

stručnog skupa. Radovi trebaju biti dosad neobjavljeni. O prihva

biti obaviješteni do kraja rujna 2017. Rad na prihva

do 30. studenoga 2017. Za nač

konzultirati upute za časopis Hrvatska i komparativna javna uprava objavljene na 

http://iju.hr/HJU/page87/upute.html

recenzije koja će biti povjerena me

prezentirani na godišnjem skupu Instituta. Prihva

radova koji će biti objavljen prije održavanja skupa. Autorstvo radova se ne honorira 

novčano.  

 

Datumi:  

31. 8. 2017. – dostava prijedloga teme i sažetka

30. 9. 2017. – obavijest o prihvać

30. 11. 2017. – predaja rada na recenziju 

15. 1. 2018. – obavijest o rezulta

Sredina veljače 2018. – održavanje godišnjeg znanstveno

 

 

Glavni tajnik:    

Doc.dr.sc. Nikola Popović   

Institut za javnu upravu 

Sv. Ćirila i Metoda 4, Zagreb   
 

___________________________________________________________________________

Zagreb, 28. lipnja 2017. godine 

Tajništvo Instituta za javnu upravu je donijelo odluku da će tema godišnjeg znanstveno

Standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi 

i hrvatska lokalna i regionalna samouprava 

Održavanjem skupa na ovu temu obilježilo bi se 30 godina od stupanja na snagu 

o lokalnoj samoupravi (1988.) te 10 godina otkako je Republika Hrvatska

. Znanstveno-stručni skup se planira za sredinu veljače 2018. godine.

članove Instituta koji su zainteresirani sudjelovati svojim izlaganjem da 

do 31. kolovoza 2017. godine dostave prijedlog teme i kratki sažetak opsega do 400 rije

predsjedniku Instituta i uredniku savjetovanja prof. dr. sc. Ivanu Kopriću na e

ivan.kopric@pravo.hr. Svaka od predloženih tema treba imati jasnu vezu 

u Europske povelje o lokalnoj samoupravi i sadašnjeg stanja hrvatske lokalne i 

ne (regionalne) samouprave. Prednost će imati radovi koji zastupaju kriti

sadrže ne samo pravne nego i činjenične argumente, te pored hrvatske situacije pokazuju i 

kako su europski standardi lokalne samouprave primijenjeni u drugim zemljama. Kona

će Tajništvo na prijedlog urednika savjetovanja, vodeć

znovrsnosti, inovativnosti pristupa i pokrivenosti teme godišnjeg znanstveno

Radovi trebaju biti dosad neobjavljeni. O prihvaćenim temama predlaga

biti obaviješteni do kraja rujna 2017. Rad na prihvaćenu temu treba biti dostavljen najk

do 30. studenoga 2017. Za način pisanja, citiranja, te postupak pripreme za objavu treba 

časopis Hrvatska i komparativna javna uprava objavljene na 

e.html. Radovi koji eventualno ne budu prihva

e biti povjerena međunarodnim recenzentima neće biti objavljeni niti 

prezentirani na godišnjem skupu Instituta. Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u zborniku 

objavljen prije održavanja skupa. Autorstvo radova se ne honorira 

dostava prijedloga teme i sažetka 

obavijest o prihvaćanju teme 

predaja rada na recenziju  

obavijest o rezultatima recenzije 

održavanje godišnjeg znanstveno-stručnog skupa Instituta

    Urednik skupa: 

    Prof.dr.sc. Ivan Kopri

___________________________________________________________________________ 

godišnjeg znanstveno-

Standardi Europske povelje o lokalnoj samoupravi  

godina od stupanja na snagu Europske 

epublika Hrvatska u cijelosti 

če 2018. godine. 

a koji su zainteresirani sudjelovati svojim izlaganjem da 

do 31. kolovoza 2017. godine dostave prijedlog teme i kratki sažetak opsega do 400 riječi 

predsjedniku Instituta i uredniku savjetovanja prof. dr. sc. Ivanu Kopriću na e-mail adrese 

. Svaka od predloženih tema treba imati jasnu vezu 

u Europske povelje o lokalnoj samoupravi i sadašnjeg stanja hrvatske lokalne i 

e imati radovi koji zastupaju kritički pristup, 

ne argumente, te pored hrvatske situacije pokazuju i 

kako su europski standardi lokalne samouprave primijenjeni u drugim zemljama. Konačni 

e Tajništvo na prijedlog urednika savjetovanja, vodeći računa o kvaliteti 

znovrsnosti, inovativnosti pristupa i pokrivenosti teme godišnjeg znanstveno-

ćenim temama predlagači će 

enu temu treba biti dostavljen najkasnije 

in pisanja, citiranja, te postupak pripreme za objavu treba 

asopis Hrvatska i komparativna javna uprava objavljene na 

. Radovi koji eventualno ne budu prihvaćeni u postupku 

će biti objavljeni niti 

će objavljeni u zborniku 

objavljen prije održavanja skupa. Autorstvo radova se ne honorira 

nog skupa Instituta 

Urednik skupa:  

Prof.dr.sc. Ivan Koprić  


