
Pravo na pristup informacijama pravo svakoga građanina ili pravne osobe na pristup 
informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju 
se informacija želi koristiti.  

To je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i uređeno Zakonom o pravu na pristup 
informacijama (NN 25/13, 85/15; ZPPI).

Pravo na pristup informacijama možete ostvariti na dva temeljna načina: potražiti informaciju 
na internetskoj stranici tijela javne vlasti ili podnijeti zahtjev za pristup informacijama tijelu 
javne vlasti. 

U širem smislu, pristup informacijama uključuje i mogućnost sudjelovanja u javnim 
savjetovanjima te javnost rada sjednica tijela javne vlasti.

Osnovna načela ostvarivanja prava su:

• Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju 
ili pružaju na zahtjev korisnika, moraju biti 
pravodobne, potpune i točne

• Svi korisnici su jednaki i ravnopravni u ostvarivanju 
prava na pristup informacijama -  tijela javne vlasti 
ne smiju stavljati korisnika u nepovoljan položaj, a 
osobito pogodovati pojedinim korisnicima odnosno 
pružiti im informaciju prije nego ostalima

• Korisnik nije dužan navesti svrhu zbog koje traži 
pristup informaciji 

• Korisnik može informacijom slobodno raspolagati, 
odnosno informaciju može javno iznositi

OD KOGA SE MOGU DOBITI ILI TRAŽITI INFORMACIJE? 

Svatko ima pravo na informacije koje su javnog karaktera, a u posjedu su tijela javne vlasti.

To znači da svaki građanin (fizička osoba, u bilo kojem svojstvu) kao i svaka pravna osoba 
(tvrtka, udruga civilnog društva, medij, ustanova, i sl.) ima pravo na informaciju koja je javnog 
karaktera, bez obzira na državljanstvo, prebivalište ili sjedište (domaća ili strana fizička ili 
pravna osoba). 

Radi se o informacijama o radu tijela javne vlasti, njihovom odlučivanju i odlukama, 
financijskim pitanjima, odnosno svemu što je u vezi s njihovim radom ili organizacijom, osim 
u slučajevima kada su  informacija ili njezini dijelovi zaštićeni zakonom radi očuvanja drugih 
važnih interesa (npr. privatnosti ili nacionalne sigurnosti).  

Informacija pri tome obuhvaća sve već postojeće informacije u obliku dokumenata, zapisa ili 
u bilo kojem obliku zabilježenih informacija (pisanih, vizualnih, slušnih).

Informacije se  mogu tražiti od tijela javne vlasti – ona koja rade u javnom interesu temeljem 
propisane ovlasti ili djelokruga javne službe, financiraju se javnim sredstvima ili ih je osnovala 
država, županija, grad ili općina odnosno njihove pravne osobe.  U pravilu, sva tijela koja ni 
ulaze u privatni sektor obveznici su primjene ZPPI.

Tijela javne vlasti od kojih možete tražiti informacije su  državna tijela (npr. Vlada RH, Hrvatski 
sabor, Predsjednik RH), tijela državne uprave (npr. ministarstva, uredi državne uprave), 
pravosudna tijela (sudovi, državna odvjetništva), lokalna samouprava (općine, gradovi, 
županije), tijela s javnim ovlastima i tijela koja obavljaju javnu službu (npr. škole i fakulteti, 
zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, agencije i zavodi, komore), trgovačka društva 
u većinskom javnom vlasništvu i druge pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna 
ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javnih 
sredstava.

Popis tijela javne vlasti možete na stranici Povjerenika za informiranje na poveznici  
http://tjv.pristupinfo.hr

TREBAM INFORMACIJU – ODAKLE POČETI? 

Razmislite tražite li informaciju o sebi ili ste stranka u određenim postupcima kod tijela javne 
vlasti te Vas zanima tijek postupka, jer u tim slučajevima uvid u te podatke ostvarujete prema 
posebnim zakonima

Razmislite je li ono što planirate zatražiti informacija u smislu Zakona o pravu na pristup 
informacijama (gotova informacija, dokument, zapis i sl.) ili je to upit, tumačenje nekih prava i 
propisa i slično, u kojem slučaju biste upit trebali uputiti na odgovarajuća  službe za korisnike 
tijela javne vlasti 

Pristup informacijama možete ostvariti putem internetskih stranica tijela javne vlasti na 
kojima se nalaze brojne informacije te ih možete slobodno koristiti i ne trebate podnositi 
zahtjev da biste pristupili tim informacijama.

Ako se radi o informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, provjerite je li 
informacija već javno objavljena na internetskoj stranici tijela za koje smatrate da posjeduje 
informaciju ili na nekom od državnih portala (npr u Središnjem katalogu službenih dokumenata 
RH na poveznici http://www.digured.hr ili je već objavljena putem Portala otvorenih podataka 
RH https://data.gov.hr, odnosno na portalu za savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/   ili 
provjerite je li možda informacija već zatražena i objavljena na platformi 
https://imamopravoznati.org

Ako informacija nije već javno dostupna, konzultirajte Popis tijela javne vlasti  (na poveznici 
http://tjv.pristupinfo.hr) i saznajte kontakte službenika za informiranje u tijelu javne vlasti 
od kojeg želite dobiti informaciju, odnosno tijela za koje mislite da posjeduje informaciju i 
podnesite zahtjev. 

Zahtjev za pristup informacijama tijelu javne vlasti može se podnijeti na više načina:  usmeno 
(osobno ili telefonom) ili pisanim putem (poštom, osobno, telefaksom ili elektroničkom 
poštom). Ako želite, možete koristi i obrasce za podnošenje zahtjeva dostupne na poveznici  
http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir. 

Zahtjev mora sadržavati neke osnovne elemente:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti

• podatke iz kojih se lako može zaključiti koju informaciju tražite zahtjevom (opis ili 
naziv informacije odnosno dokumenta kojeg tražite) te 

• Vaše podatke (ime i prezime te adresa za fizičku osobu, naziv i sjedište za pravnu 
osobu).  

Ukoliko Vaš zahtjev nije dovoljno jasan ili nije potpun, tj. ne sadrži sve podatke, tijelo javne 
vlasti će Vas bez odlaganja pozvati da ga ispravite ili dopunite u roku od 5 dana. Ako ga ne 
ispravite, a iz prvotnog zahtjeva nije jasno što točno tražite, tijelo javne vlasti će u pravilu 
odbaciti Vaš zahtjev. Stoga budite otvoreni za suradnju sa službenicima za informiranje ako 
traže pojašnjenje zahtjeva, jer Vam jedino na taj način mogu pomoći u ostvarivanju Vašeg 
prava. 

U zahtjevu možete i naznačiti način na koji želite ostvariti pristup informaciji i niste dužni 
pozvati se na Zakon o pravu na pristup informacijama niti navesti svrhu za koju Vam trebaju. 
Tijelo javne vlasti koje bi od Vas zahtijevalo da preimenujete podnesak  u zahtjev za pristup 
informacijama ili navedete svrhu korištenja informacija postupalo bi suprotno Zakonu. Na 
takva traženja možete upozoriti Povjerenika predstavkom.

Od podnesenog zahtjeva uvijek možete odustati, ako ste primjerice u međuvremenu došli do 
tražene informacije drugim putem ili Vas jednostavno više ne zanima. O odustanku od zahtjeva 
obavijestite tijelo javne vlasti pisanim putem, elektroničkom poštom ili usmeno. 

Tijelo javne vlasti mora riješiti Vaš zahtjev u roku od 15 dana, odnosno dodatnih 15 dana ako 
Vas je obavijestilo o produženju roka, što bi trebalo učiniti u roku od 8 dana).

Ako je tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ustupilo je zahtjev drugom tijelu za koje 
je procijenilo da posjeduje informaciju, rok se računa od dana kada je drugo tijelo primilo 
ustupljeni zahtjev. Tijelo javne vlasti dužno je samo ustupiti zahtjev u roku od 8 dana (ako zna 
koje tijelo ima informaciju) i ne može Vas tražiti da sami ponovno podnosite zahtjev

U slučaju da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ne zna gdje se informacija nalazi, 
dužno je u roku od 15 dana donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva, koje uz obrazloženje mora 
sadržavati i uputu o pravnom lijeku – žalbi Povjereniku za informiranje. 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama je besplatno i na njega se ne plaćaju pristojbe.

Ono što tijela javne vlasti mogu naplatiti su samo stvarni materijalni troškovi (kopiranje, 
skeniranje, slanje poštom), ali Vas na to mora upozoriti slanjem izračuna i Vi na to možete 
pristati ili ne. 

Kriterije za naplatu troškova je propisala Povjerenica za informiranje i u osnovi obuhvaćaju 
0,25 kn po stranici kopije ili 0,80 po skeniranoj stranici odnosno troškove nosača informacija 
(npr. CD, DVD,  USB). 

Kriteriji ujedno preporučuju da tijela javne vlasti, ovisno o vlastitim mogućnostima, ne 
naplaćuju dostavu informacija ako je iznos manji od 50,00 kn, što iznosi 200 kopiranih 
stranica ili 62 skenirane stranice. 

Ako se radi o  većem broju dokumenata te bi troškovi bili veći od 150,00 kn, tijelo Vas može 
pozvati da položite iznos prije dostave informacija.

Tijela javne vlasti dužna su prema članku 10. ZPPI objavljivati čitav niz odluka i informacija 
na svojim internetskim stranicama kako bi osigurala transparentnost u donošenju odluka, 
transparentnost rada i planiranja, financijskog upravljanja te pružanja usluga i komunikacija 
s korisnicima.  

KOJE INFORMACIJE MOGU PRONAĆI NA INTERNETSKOJ 
TIJELA JAVNE VLASTI? 

U slučaju traženja tzv. vlastitih informacija, kao što su primjerice uvid u vlastiti zdravstveni 
karton,  takav uvid ostvaruje prema odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata, pa i Zakona 
o zaštiti osobnih podataka, a ne temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. U slučaju 
da Vam tijelo javne vlasti uskraćuje vlastite informacije možete se obratiti Agenciji  za zaštitu 
osobnih podataka. Više informacija možete pronaći na poveznici  www.azop.hr . 

Zakon o pravu na pristup informacijama ne primjenjuje se na informacije koje su Vam kao 
stranci (ili s njome izjednačenom osobom koja ima pravni interes) dostupne temeljem 
posebnih propisa.  

Umjesto službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti radi uvida u spis u kojem ste stranka 
trebate se obratiti na način kako je odredilo tijelo javne vlasti (osobi koja vodi Vaš predmet, 
pisarnici, posebnoj službi, i slično). Ako se ipak obratite tijelu javne vlasti, ono Vas treba 
obavijestiti da se u konkretnom slučaju Zakon ne primjenjuje i uputiti Vas na način ostvarivanja 
Vaših prava.

Kao i u slučaju ostvarivanja prava uvida u spis u kojem se stranka odnosno osoba kojoj se 
priznaje pravni interes, Zakon se ne primjenjuje niti na informacije za koje postoji obveza 
čuvanja tajnosti uređena propisima iz područja sigurnosno-obavještajnog sustava kao ni na 
klasificirane informacije međunarodnih organizacija ili drugih država odnosno klasificirane 
informacije domaćih tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s 
međunarodnim organizacijama ili drugim državama. 

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, 
objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize 
ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.  Drugim riječima, ako od tijela 
javne vlasti želite informaciju kako ostvariti svoje pravo npr. na poreznu olakšicu, ili želite 
tumačenje neke odredbe, ili analizu nestrukturiranog skupa podataka, npr. izračun mirovine, 
neće se raditi o pristupu informacijama.  

POSTOJE LI INFORMACIJE NA KOJE SE ZAKON NE 
PRIMJENJUJE? ILI SE TRAŽENJE NE SMATRA ZAHTJEVOM? 

U KOJEM ROKU ĆE MOJ ZAHTJEV BITI RIJEŠEN?

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV I ŠTO ON TREBA SADRŽAVATI? 

HOĆE LI ME PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRUŽANJE 
INFORMACIJE NEŠTO KOŠTATI?

ŠTO JE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I KOJA SU 
MOJA PRAVA?

TKO IMA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA? 
I KAKVIM INFORMACIJAMA?

ŠTO AKO ŽELIM PRISTUPITI INFORMACIJAMA O SAMOME  
SEBI? ILI INFORMACIJU O STANJU NEKOG PREDMETA U  
KOJEM SAM STRANKA ILI ZAINTERESIRANA OSOBA?

Na internetskoj stranici tijela javne vlasti biste trebali moći pronaći

 ◾ opće akte i odluke koje tijela donose 

 ◾ nacrte propisa i općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja 

 ◾ zaključke sa službenih sjednica tijela te dokumente usvojene na sjednicama 

 ◾ informacije o radu formalnih radnih tijela na kojima se odlučuje o pravima i interesima 
korisnika

 ◾ zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti  

 ◾ godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i sl.

 ◾ obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u 
natječajnom postupku te obavijest o ishodu 

 ◾ informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i 
voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt

 ◾ podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući 
dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi

 ◾ podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg 
dokumenta 

 ◾ informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 
drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa

 ◾ informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, 
informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza 
objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava

 ◾ informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz 
poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem

 ◾ registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti 
tijela javne vlasti, kao i informacija o načinu pristupa i ponovne uporabe

 ◾ obavijesti o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija na vidljivu mjestu (podaci za kontakt službenika za informiranje, 
obrasci, naknade) 

 ◾ odgovore na najčešće postavljana pitanja, informacije o načinu podnošenja upita 
građana i medija, kao i ostale korisničke informacije te vijesti

Ako uočite da tijelo javne vlasti ne objavljuje informacije koje je dužan objavljivati,  
možete podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje. 

Tijelo javne vlasti u tom će Vas u ovim slučajevima obavijestiti da se Zakon ne primjenjuje 
odnosno da se ne radi o zahtjevu za pristup informacijama i, ako ta mogućnost postoji, uputiti 
Vas kako možete dobiti odgovor. 

Pravo građana na pristup informacijama može se naći u sukobu s drugim priznatim 
vrijednostima, interesima i pravima. Osnovna se odnose na zaštitu privatnosti i osobnih 
podataka, nacionalne sigurnosti, gospodarskih interesa, intelektualnog vlasništva, i slično.  
Pristup informaciji može biti u suprotnosti s potrebom urednog obavljanja postupaka od strane 
tijela javne vlasti ili međunarodnih odnosa i ugovora pa čak i potrebom da se u pripremnoj fazi 
izrade neke informacije stavovi i mišljenja razmjenjuju slobodno i iskreno. 

ZPPI u članku 15. propisuje koji se razlozi ograničenja pristupa smatraju opravdanima.

Tijelo javne vlasti u većini slučajeva prethodno mora izvršiti procjenu opravdanosti ograničenja 
pristupa informacijama, odnosno provesti test razmjernosti i javnog interesa. To znači da tijelo 
javne vlasti mora u konkretnom slučaju procijeniti je li uskrata prava na pristup informaciji 
opravdana do te mjere da bi objavljivanje informacije usprkos ograničenju dovelo do štete po 
zaštićeni interes koja bi bila veća od koristi koja bi nastala pružanjem informacije. Važno je da 
tijelo javne vlasti kvalitetno obrazloži svoje argumente za obje opcije, kako bi se opravdanost 
rezultata mogla ispitati u žalbenom postupku pred Povjerenikom za informiranje. 

Tijelo javne vlasti može odbiti Vaš zahtjev ako ocijeni da jedan ili više međusobno povezanih 
podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo 
na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih 
informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i 
redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti je u tom slučaju dužno donijeti rješenje kojim će obrazložiti svoje argumente 
da se radi o zlouporabi prava, a Vi imate pravo žalbe Povjereniku za informiranje.

MOŽE LI MI TIJELO JAVNE VLASTI USKRATITI
PRISTUP INFORMACIJI? 

MOŽE LI TIJELO JAVNE VLASTI OCIJENITI MOJ ZAHTJEV 
ZLOUPORABOM PRAVA? 

Sudjelovanje građana u odlučivanju u smislu uključivanja javnosti u postupak donošenja 
odluka  kojima se odlučuje o našim pravima i obavezama ili strateških dokumenata kojima se 
zacrtava budući razvoj, pravo je svih građana kao i pravnih osoba (privatnog sektora, udruga 
civilnog društva). 

Uključivanjem u proces odlučivanja putem savjetovanja s javnošću ostvarujemo naša 
građanska i politička prava.

Savjetovanje s javnošću odnosno uključivanje javnosti u proces donošenja propisa provodi 
se prema načelima transparentnosti i otvorenosti javne vlasti, dvosmjerne komunikacije te 
odazivnosti (responsivnosti) vlasti u odnosu na potrebe i interese građana i drugih subjekata. 

Dvosmjernost u komunikaciji i uključivanje javnosti bitan je preduvjet uspješnosti korištenja 
ovog mehanizma kojim se izravno utječe na razvoj odnosa povjerenja, razinu razumijevanja 
i prihvaćanja ciljeva neke politike, odluka ili dokumenata.  To znači da predlagatelji propisa 
moraju javnost informirati o ciljevima i sadržaju namjeravane regulacije, omogućiti davanje 
mišljenja i primjedbi, te obrazložiti svoje stavove o istima. S druge strane, građani i drugi 
subjekti imaju pravo i mogućnost dati svoje mišljenje i primjedbe na propis, akt ili dokument.

Savjetovanje predstavlja priliku za kreiranje i usvajanje kvalitetnijih propisa i odluka jer 
prijedlozi i komentari mogu doći od strane onih čija je uža specijalnost upravo područje kojega 
se neki propis, odluka ili strateški dokument dotiču odnosno praktično djeluju u tom području. 
Ono polazi od ideje da je znanje i iskustvo u određenoj javnoj politici raspršeno unutar široke 
mreže dionika. Drugim riječima, savjetovanje s javnošću pruža besplatnu ekspertizu, osobito 
onih koji u relevantnom području imaju praktično ili stručno iskustvo. Također je to i prilika 
za testiranje nekih rješenja, uočavanja potencijalnih slabosti i negativnih učinaka odluke koje 
treba na vrijeme otkloniti, prije no što se izgubi novac, vrijeme i drugi resursi. 

Pravo na pristup informacijama pravo svakoga građanina ili pravne osobe na pristup 
informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju 
se informacija želi koristiti.  

To je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i uređeno Zakonom o pravu na pristup 
informacijama (NN 25/13, 85/15; ZPPI).

Pravo na pristup informacijama možete ostvariti na dva temeljna načina: potražiti informaciju 
na internetskoj stranici tijela javne vlasti ili podnijeti zahtjev za pristup informacijama tijelu 
javne vlasti. 

U širem smislu, pristup informacijama uključuje i mogućnost sudjelovanja u javnim 
savjetovanjima te javnost rada sjednica tijela javne vlasti.

Osnovna načela ostvarivanja prava su:

• Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju 
ili pružaju na zahtjev korisnika, moraju biti 
pravodobne, potpune i točne

• Svi korisnici su jednaki i ravnopravni u ostvarivanju 
prava na pristup informacijama -  tijela javne vlasti 
ne smiju stavljati korisnika u nepovoljan položaj, a 
osobito pogodovati pojedinim korisnicima odnosno 
pružiti im informaciju prije nego ostalima

• Korisnik nije dužan navesti svrhu zbog koje traži 
pristup informaciji 

• Korisnik može informacijom slobodno raspolagati, 
odnosno informaciju može javno iznositi

OD KOGA SE MOGU DOBITI ILI TRAŽITI INFORMACIJE? 

Svatko ima pravo na informacije koje su javnog karaktera, a u posjedu su tijela javne vlasti.

To znači da svaki građanin (fizička osoba, u bilo kojem svojstvu) kao i svaka pravna osoba 
(tvrtka, udruga civilnog društva, medij, ustanova, i sl.) ima pravo na informaciju koja je javnog 
karaktera, bez obzira na državljanstvo, prebivalište ili sjedište (domaća ili strana fizička ili 
pravna osoba). 

Radi se o informacijama o radu tijela javne vlasti, njihovom odlučivanju i odlukama, 
financijskim pitanjima, odnosno svemu što je u vezi s njihovim radom ili organizacijom, osim 
u slučajevima kada su  informacija ili njezini dijelovi zaštićeni zakonom radi očuvanja drugih 
važnih interesa (npr. privatnosti ili nacionalne sigurnosti).  

Informacija pri tome obuhvaća sve već postojeće informacije u obliku dokumenata, zapisa ili 
u bilo kojem obliku zabilježenih informacija (pisanih, vizualnih, slušnih).

Informacije se  mogu tražiti od tijela javne vlasti – ona koja rade u javnom interesu temeljem 
propisane ovlasti ili djelokruga javne službe, financiraju se javnim sredstvima ili ih je osnovala 
država, županija, grad ili općina odnosno njihove pravne osobe.  U pravilu, sva tijela koja ni 
ulaze u privatni sektor obveznici su primjene ZPPI.

Tijela javne vlasti od kojih možete tražiti informacije su  državna tijela (npr. Vlada RH, Hrvatski 
sabor, Predsjednik RH), tijela državne uprave (npr. ministarstva, uredi državne uprave), 
pravosudna tijela (sudovi, državna odvjetništva), lokalna samouprava (općine, gradovi, 
županije), tijela s javnim ovlastima i tijela koja obavljaju javnu službu (npr. škole i fakulteti, 
zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, agencije i zavodi, komore), trgovačka društva 
u većinskom javnom vlasništvu i druge pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna 
ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javnih 
sredstava.

Popis tijela javne vlasti možete na stranici Povjerenika za informiranje na poveznici  
http://tjv.pristupinfo.hr

TREBAM INFORMACIJU – ODAKLE POČETI? 

Razmislite tražite li informaciju o sebi ili ste stranka u određenim postupcima kod tijela javne 
vlasti te Vas zanima tijek postupka, jer u tim slučajevima uvid u te podatke ostvarujete prema 
posebnim zakonima

Razmislite je li ono što planirate zatražiti informacija u smislu Zakona o pravu na pristup 
informacijama (gotova informacija, dokument, zapis i sl.) ili je to upit, tumačenje nekih prava i 
propisa i slično, u kojem slučaju biste upit trebali uputiti na odgovarajuća  službe za korisnike 
tijela javne vlasti 

Pristup informacijama možete ostvariti putem internetskih stranica tijela javne vlasti na 
kojima se nalaze brojne informacije te ih možete slobodno koristiti i ne trebate podnositi 
zahtjev da biste pristupili tim informacijama.

Ako se radi o informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, provjerite je li 
informacija već javno objavljena na internetskoj stranici tijela za koje smatrate da posjeduje 
informaciju ili na nekom od državnih portala (npr u Središnjem katalogu službenih dokumenata 
RH na poveznici http://www.digured.hr ili je već objavljena putem Portala otvorenih podataka 
RH https://data.gov.hr, odnosno na portalu za savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/   ili 
provjerite je li možda informacija već zatražena i objavljena na platformi 
https://imamopravoznati.org

Ako informacija nije već javno dostupna, konzultirajte Popis tijela javne vlasti  (na poveznici 
http://tjv.pristupinfo.hr) i saznajte kontakte službenika za informiranje u tijelu javne vlasti 
od kojeg želite dobiti informaciju, odnosno tijela za koje mislite da posjeduje informaciju i 
podnesite zahtjev. 

Zahtjev za pristup informacijama tijelu javne vlasti može se podnijeti na više načina:  usmeno 
(osobno ili telefonom) ili pisanim putem (poštom, osobno, telefaksom ili elektroničkom 
poštom). Ako želite, možete koristi i obrasce za podnošenje zahtjeva dostupne na poveznici  
http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir. 

Zahtjev mora sadržavati neke osnovne elemente:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti

• podatke iz kojih se lako može zaključiti koju informaciju tražite zahtjevom (opis ili 
naziv informacije odnosno dokumenta kojeg tražite) te 

• Vaše podatke (ime i prezime te adresa za fizičku osobu, naziv i sjedište za pravnu 
osobu).  

Ukoliko Vaš zahtjev nije dovoljno jasan ili nije potpun, tj. ne sadrži sve podatke, tijelo javne 
vlasti će Vas bez odlaganja pozvati da ga ispravite ili dopunite u roku od 5 dana. Ako ga ne 
ispravite, a iz prvotnog zahtjeva nije jasno što točno tražite, tijelo javne vlasti će u pravilu 
odbaciti Vaš zahtjev. Stoga budite otvoreni za suradnju sa službenicima za informiranje ako 
traže pojašnjenje zahtjeva, jer Vam jedino na taj način mogu pomoći u ostvarivanju Vašeg 
prava. 

U zahtjevu možete i naznačiti način na koji želite ostvariti pristup informaciji i niste dužni 
pozvati se na Zakon o pravu na pristup informacijama niti navesti svrhu za koju Vam trebaju. 
Tijelo javne vlasti koje bi od Vas zahtijevalo da preimenujete podnesak  u zahtjev za pristup 
informacijama ili navedete svrhu korištenja informacija postupalo bi suprotno Zakonu. Na 
takva traženja možete upozoriti Povjerenika predstavkom.

Od podnesenog zahtjeva uvijek možete odustati, ako ste primjerice u međuvremenu došli do 
tražene informacije drugim putem ili Vas jednostavno više ne zanima. O odustanku od zahtjeva 
obavijestite tijelo javne vlasti pisanim putem, elektroničkom poštom ili usmeno. 

Tijelo javne vlasti mora riješiti Vaš zahtjev u roku od 15 dana, odnosno dodatnih 15 dana ako 
Vas je obavijestilo o produženju roka, što bi trebalo učiniti u roku od 8 dana).

Ako je tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ustupilo je zahtjev drugom tijelu za koje 
je procijenilo da posjeduje informaciju, rok se računa od dana kada je drugo tijelo primilo 
ustupljeni zahtjev. Tijelo javne vlasti dužno je samo ustupiti zahtjev u roku od 8 dana (ako zna 
koje tijelo ima informaciju) i ne može Vas tražiti da sami ponovno podnosite zahtjev

U slučaju da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ne zna gdje se informacija nalazi, 
dužno je u roku od 15 dana donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva, koje uz obrazloženje mora 
sadržavati i uputu o pravnom lijeku – žalbi Povjereniku za informiranje. 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama je besplatno i na njega se ne plaćaju pristojbe.

Ono što tijela javne vlasti mogu naplatiti su samo stvarni materijalni troškovi (kopiranje, 
skeniranje, slanje poštom), ali Vas na to mora upozoriti slanjem izračuna i Vi na to možete 
pristati ili ne. 

Kriterije za naplatu troškova je propisala Povjerenica za informiranje i u osnovi obuhvaćaju 
0,25 kn po stranici kopije ili 0,80 po skeniranoj stranici odnosno troškove nosača informacija 
(npr. CD, DVD,  USB). 

Kriteriji ujedno preporučuju da tijela javne vlasti, ovisno o vlastitim mogućnostima, ne 
naplaćuju dostavu informacija ako je iznos manji od 50,00 kn, što iznosi 200 kopiranih 
stranica ili 62 skenirane stranice. 

Ako se radi o  većem broju dokumenata te bi troškovi bili veći od 150,00 kn, tijelo Vas može 
pozvati da položite iznos prije dostave informacija.

Tijela javne vlasti dužna su prema članku 10. ZPPI objavljivati čitav niz odluka i informacija 
na svojim internetskim stranicama kako bi osigurala transparentnost u donošenju odluka, 
transparentnost rada i planiranja, financijskog upravljanja te pružanja usluga i komunikacija 
s korisnicima.  

KOJE INFORMACIJE MOGU PRONAĆI NA INTERNETSKOJ 
TIJELA JAVNE VLASTI? 

U slučaju traženja tzv. vlastitih informacija, kao što su primjerice uvid u vlastiti zdravstveni 
karton,  takav uvid ostvaruje prema odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata, pa i Zakona 
o zaštiti osobnih podataka, a ne temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. U slučaju 
da Vam tijelo javne vlasti uskraćuje vlastite informacije možete se obratiti Agenciji  za zaštitu 
osobnih podataka. Više informacija možete pronaći na poveznici  www.azop.hr . 

Zakon o pravu na pristup informacijama ne primjenjuje se na informacije koje su Vam kao 
stranci (ili s njome izjednačenom osobom koja ima pravni interes) dostupne temeljem 
posebnih propisa.  

Umjesto službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti radi uvida u spis u kojem ste stranka 
trebate se obratiti na način kako je odredilo tijelo javne vlasti (osobi koja vodi Vaš predmet, 
pisarnici, posebnoj službi, i slično). Ako se ipak obratite tijelu javne vlasti, ono Vas treba 
obavijestiti da se u konkretnom slučaju Zakon ne primjenjuje i uputiti Vas na način ostvarivanja 
Vaših prava.

Kao i u slučaju ostvarivanja prava uvida u spis u kojem se stranka odnosno osoba kojoj se 
priznaje pravni interes, Zakon se ne primjenjuje niti na informacije za koje postoji obveza 
čuvanja tajnosti uređena propisima iz područja sigurnosno-obavještajnog sustava kao ni na 
klasificirane informacije međunarodnih organizacija ili drugih država odnosno klasificirane 
informacije domaćih tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s 
međunarodnim organizacijama ili drugim državama. 

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, 
objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize 
ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.  Drugim riječima, ako od tijela 
javne vlasti želite informaciju kako ostvariti svoje pravo npr. na poreznu olakšicu, ili želite 
tumačenje neke odredbe, ili analizu nestrukturiranog skupa podataka, npr. izračun mirovine, 
neće se raditi o pristupu informacijama.  

POSTOJE LI INFORMACIJE NA KOJE SE ZAKON NE 
PRIMJENJUJE? ILI SE TRAŽENJE NE SMATRA ZAHTJEVOM? 

U KOJEM ROKU ĆE MOJ ZAHTJEV BITI RIJEŠEN?

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV I ŠTO ON TREBA SADRŽAVATI? 

HOĆE LI ME PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRUŽANJE 
INFORMACIJE NEŠTO KOŠTATI?

ŠTO JE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I KOJA SU 
MOJA PRAVA?

TKO IMA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA? 
I KAKVIM INFORMACIJAMA?

ŠTO AKO ŽELIM PRISTUPITI INFORMACIJAMA O SAMOME  
SEBI? ILI INFORMACIJU O STANJU NEKOG PREDMETA U  
KOJEM SAM STRANKA ILI ZAINTERESIRANA OSOBA?

Na internetskoj stranici tijela javne vlasti biste trebali moći pronaći

 ◾ opće akte i odluke koje tijela donose 

 ◾ nacrte propisa i općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja 

 ◾ zaključke sa službenih sjednica tijela te dokumente usvojene na sjednicama 

 ◾ informacije o radu formalnih radnih tijela na kojima se odlučuje o pravima i interesima 
korisnika

 ◾ zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti  

 ◾ godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i sl.

 ◾ obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u 
natječajnom postupku te obavijest o ishodu 

 ◾ informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i 
voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt

 ◾ podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući 
dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi

 ◾ podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg 
dokumenta 

 ◾ informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 
drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa

 ◾ informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, 
informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza 
objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava

 ◾ informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz 
poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem

 ◾ registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti 
tijela javne vlasti, kao i informacija o načinu pristupa i ponovne uporabe

 ◾ obavijesti o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija na vidljivu mjestu (podaci za kontakt službenika za informiranje, 
obrasci, naknade) 

 ◾ odgovore na najčešće postavljana pitanja, informacije o načinu podnošenja upita 
građana i medija, kao i ostale korisničke informacije te vijesti

Ako uočite da tijelo javne vlasti ne objavljuje informacije koje je dužan objavljivati,  
možete podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje. 

Tijelo javne vlasti u tom će Vas u ovim slučajevima obavijestiti da se Zakon ne primjenjuje 
odnosno da se ne radi o zahtjevu za pristup informacijama i, ako ta mogućnost postoji, uputiti 
Vas kako možete dobiti odgovor. 

Pravo građana na pristup informacijama može se naći u sukobu s drugim priznatim 
vrijednostima, interesima i pravima. Osnovna se odnose na zaštitu privatnosti i osobnih 
podataka, nacionalne sigurnosti, gospodarskih interesa, intelektualnog vlasništva, i slično.  
Pristup informaciji može biti u suprotnosti s potrebom urednog obavljanja postupaka od strane 
tijela javne vlasti ili međunarodnih odnosa i ugovora pa čak i potrebom da se u pripremnoj fazi 
izrade neke informacije stavovi i mišljenja razmjenjuju slobodno i iskreno. 

ZPPI u članku 15. propisuje koji se razlozi ograničenja pristupa smatraju opravdanima.

Tijelo javne vlasti u većini slučajeva prethodno mora izvršiti procjenu opravdanosti ograničenja 
pristupa informacijama, odnosno provesti test razmjernosti i javnog interesa. To znači da tijelo 
javne vlasti mora u konkretnom slučaju procijeniti je li uskrata prava na pristup informaciji 
opravdana do te mjere da bi objavljivanje informacije usprkos ograničenju dovelo do štete po 
zaštićeni interes koja bi bila veća od koristi koja bi nastala pružanjem informacije. Važno je da 
tijelo javne vlasti kvalitetno obrazloži svoje argumente za obje opcije, kako bi se opravdanost 
rezultata mogla ispitati u žalbenom postupku pred Povjerenikom za informiranje. 

Tijelo javne vlasti može odbiti Vaš zahtjev ako ocijeni da jedan ili više međusobno povezanih 
podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo 
na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih 
informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i 
redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti je u tom slučaju dužno donijeti rješenje kojim će obrazložiti svoje argumente 
da se radi o zlouporabi prava, a Vi imate pravo žalbe Povjereniku za informiranje.

MOŽE LI MI TIJELO JAVNE VLASTI USKRATITI
PRISTUP INFORMACIJI? 

MOŽE LI TIJELO JAVNE VLASTI OCIJENITI MOJ ZAHTJEV 
ZLOUPORABOM PRAVA? 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU KAO PRAVO GRAĐANA 
DA SUDJELUJU U ODLUČIVANJU 

Participativna demokracija kao politički ideal u svojoj osnovi podrazumijeva sudjelovanje 
što šireg segmenta društva u donošenju odluka, kako bi se ostvarila suradnja i dijalog. 
Uključivanjem šireg kruga sudionika u postupke donošenja propisa ostvaruje se veća kvaliteta 
propisa i javnih usluga, ali i veći stupanj pristajanja  uz društvena pravila, ako se ona donose 
kroz dijalog s onima na koje se pravila odnose.  

Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti 
znači i spremnost institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja s javnošću u 
postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Provedba savjetovanja s javnošću može se ostvariti različitim metodama, kao što su javne 
rasprave, savjetodavni sastanci, fokus grupe, ankete. Ipak, kao najučinkovitija metoda kojom 
se zahvaća najširi krug korisnika pokazuje se internetsko savjetovanje – nacrt propisa (odnosno 
općeg akta ili planskog  dokumenta) objavljuje se na internetskim stranicama zajedno s 
obrazloženjem razloga i ciljeva donošenja) uz poziv i uputu za dostavljanje komentara i 
prijedloga. Internetsko savjetovanje bitno olakšava i dostavu povratne informacije onima koji 
su sudjelovali u savjetovanjima, kao i trajnu objavu provedenih savjetovanja.

Savjetovanje s javnošću omogućuje

• Korisnicima ovog prava da iskažu svoje stavove i prijedloge  u vezi s određenom javnom 
politikom, odnosno propisom ili nekim drugim aktom kojim se utječe na njihove 
interese,

• Tijelu  koje priprema propis da ostvari bolji uvid u široki spektar iskustava, interesa i 
mogućnosti, a često i usvoji kvalitetna stručna mišljenja od strane javnosti, a u svrhu 
izrade boljih propisa i njihove  uspješnije primjene. 

Pravo da sudjelujemo u donošenju odluka  zajamčeno nam je člankom 11. Zakona o 
pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15). 

Provedba savjetovanja s javnošću u procesu odlučivanja kao zakonska je obveza uvedena 
2013. donošenjem Zakona o pravu na pristup informacijama, uz unaprjeđenje i jasnije 
utvrđivanje obveza izmjenom Zakona iz 2015.  Od tada datira i obveza provedbe savjetovanja 
za tijela državne uprave koja pripremaju zakone i podzakonske propise putem Središnjeg 
portala za savjetovanja s javnošću e-Savjetovanja (https://esavjetovanja.gov.hr/  koji je u 
funkciji od travnja 2015. i kojeg vodi Ured za udruge Vlade RH.  Propisivanjem zakonske 
obveze provedbe savjetovanja unaprjeđen je model uveden 2009. usvajanjem Kodeksa 
Vlade RH o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, 
drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09), koji je potaknuo provedbu savjetovanja, 
ali zbog svoje slabije pravne snage te užeg kruga tijela na koje se odnosio nije imao kapacitet 
učiniti savjetovanja redovitim korakom pri donošenju propisa za sva tijela javne vlasti koja 
sudjeluju u regulaciji.

Savjetovanje s javnošću mora ispunjavati sljedeće uvjete: 

• savjetovanje se provodi putem interneta (portala i/ili službenog weba); 

• započelo je objavom nacrta propisa (akta, dokumenta), uz obrazloženje razloga i 
ciljeva koji se žele ostvariti te traje 30 dana, 

• po završetku savjetovanja objavljeno je izvješće o provedenom savjetovanju s 
povratnom informacijom o svakom od pristiglih prijedloga.

Članak 11. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje sljedeće:

(1) Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću 
pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih 
strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

(2) Savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog 
internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske 
stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, 
objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem 
razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te 
pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

(3) Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovoga članka dužna su provesti savjetovanje s javnošću u 
pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno 
propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

(4) Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijelo javne vlasti dužno je izraditi i objaviti 
na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću odnosno 
internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge 
i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. 
Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje 
usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

(5) Tijela javne vlasti dužna su donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja 
s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. O 
izmjenama plana savjetovanja tijelo javne vlasti dužno je istim putem izvijestiti javnost.

(6) Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se 
provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme 
provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava 
provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj 
javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.

(7) Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju koja nastaje u postupku savjetovanja s 
javnošću, bilo u elektroničkom obliku bilo na papiru, tijelo javne vlasti dužno je čuvati u 
skladu s propisima o arhivskom gradivu.

Koja sve tijela moraju provoditi savjetovanja s javnošću?

Tijela koja pripremaju i/ili donose propise, opće akte ili planske dokumente (strategije, 
programe, planovi), a koja su obveznici provedbe savjetovanja prema Zakonu o pravu na 
pristup informacijama su:

- Tijela državne uprave – ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne 
organizacije i uredi državne uprave u županijama;

- Druga državna tijela – npr. Hrvatski sabor, Vlada RH, Državno sudbeno vijeće, Hrvatska 
narodna banka;  

- Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – općine, gradovi i županije;

- Pravne osobe s javnim ovlastima – npr. agencije (zavodi, centri i sl.), strukovne i 
profesionalne komore, druge pravne osobe (primjerice ustanove) koje imaju javne 
ovlasti.

Za koje su sve akte tijela obvezna provoditi savjetovanja s javnošću?

- Za zakone; 

- Za podzakonske propise  i druge akte čije donošenje predviđa zakon (uredbe, pravilnik, 
standarde, kriterije);

- Za opće akte kad se njima utječe na interese korisnika (odluke, odnosno drugi opći 
akti, statut i sl.). 

- Za strateške ili planske dokumente (akcijski planovi, strateški planovi, politike) kada se 
njima utječe na interese korisnika;

Obveza provedbe savjetovanja odnosi se kako na cjelovit propis (akt, dokument), tako i na 
njegove izmjene. 

Tijela javne vlasti nisu dužna provoditi savjetovanja za opće akte i planske dokumente 
interne prirode (npr. godišnji plan rada, odluke iz područja radnih odnosa i sl.)

Primjeri strateških dokumenata i općih akata za koje su tijela dužna provoditi 
savjetovanja
- Strategija  razvoja turizma,

- Strategija razvoja općine, grada ili županije,

- Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom,

- Akcijski planovi za provedbu neke strategije, plana ili programa,

- Programi javnih potreba u sportu,

- Programi javnih potreba u socijalnoj zaštiti,

- Programi održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora,

- Programi građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- Planovi i odluke koji imaju utjecaj na okoliš,

- Prostorni planovi, uključujući urbanističke planove,

- Pravilnici o financiranju programa, projekata i javnih potreba (npr. o financiranju 
potreba u kulturi, u sportu ili sl.),

- Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske 
unije Kreativna Europa – potprogram Kultura,

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s    
invaliditetom,

- Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata,

- Odluke o načinu i uvjetima dodjele na korištenje prostora mjesnim odborima,

- Odluke o autotaksi prijevozu,

- Odluke o stipendiranju studenata,

- Odluka o komunalnom redu,

- Odluke o uvjetima držanja kućnih ljubimaca,

- Odluke o radnom vremenu objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge, 
itd.

Obveznici provedbe savjetovanja dužni su
- Donositi, objavljivati i redovito ažurirati svoje planove savjetovanja s javnošću (najkasnije 

do kraja kalendarske godine za onu sljedeću) s naznačenim vremenskim okvirom kada je 
planirano savjetovanje, a kada usvajanje akta;

- Održati savjetovanje s javnošću za svaki zakonski i podzakonski akt te strateški ili planski 
dokument, odnosno opći akt ako se njime utječe na interese građana i pravnih osoba 
putem internetske stranice odnosno putem portala e-Savjetovanja (za tijela državne 
uprave to je obaveza); 

- Objaviti nacrt propisa ili akta koji se planira donijeti, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji 
se njime žele postići;

- Pozvati javnost da sudjeluje u savjetovanju (na internetskoj stranici objaviti vijest o 
savjetovanjima na što vidljivijem mjestu) uz uputu kako da to učine i rokovima – u 
pravilu savjetovanja se održavaju u razdoblju od 30 dana, osim u iznimnim slučajevima, 
koji moraju biti obrazloženi; 

- Nakon provedenog savjetovanja, prijedlog teksta koji je bio na savjetovanju uskladiti sa 
svim prihvaćenim prijedlozima;

- Po završetku savjetovanja objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži 
zaprimljene prijedloge i primjedbe kao i očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih 
prijedloga i primjedbi, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja, a svakako 
najkasnije do upućivanja prijedloga u daljnju proceduru; 

- Izvješće o provedenom savjetovanju dostaviti tijelu koje usvaja ili donosi propis odnosno 
akt (npr. Vladi, Hrvatskom saboru, općinskom ili gradskom vijeću, i sl.)

- Čuvati dokumentaciju nastalu u procesu savjetovanja u skladu s pravilima za čuvanje 
arhivske građe. 

- Osigurati mjesto na internetskoj stranici za trajnu pohranu provedenih savjetovanja.

Internetsko savjetovanje ne isključuje i druge moguće modele provedbe 
savjetovanja poput okruglih stolova, prikupljanja mišljenja e-poštom, fokus grupa, 
javnih rasprava i slično.

ŠTO SVE OBVEZNICI PROVEDBE SAVJETOVANJA 
MORAJU UČINITI BI GRAĐANIMA OMOGUĆILI DA 
SUDJELUJU U SAVJETOVANJIMA S JAVNOŠĆU? 

Uzimanje u obzir stavova i mišljenja građana i pravnih osoba putem rasprava odnosno 
savjetovanja s javnošću predviđeno je i nizom drugih propisa. 

Primjerice, sukladno Zakonu o procjeni učinaka propisa (Narodne novine br. 44/17) 
savjetovanja s javnošću provode se i u okviru procjene učinaka propisa, i to prema pravilima 
propisanima Zakonom o pravu na pristup informacijama. S druge strane, javne rasprave 
provode se i prema posebnim  zakonima, prije svega  prema Zakonu o zaštiti okoliša, 
Zakonu o prostornom uređenju, odnosno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, 
gdje se predviđaju posebni načini i postupci za upoznavanje javnosti s prijedlozima planskih 
dokumenata ili odluka te njihovim izmjenama kao i davanje prijedloga i mišljenja od strane 
javnosti. 

S obzirom da Zakon o pravu na pristup informacijama ne predviđa supsidijarnu primjenu 
odredbe članka 11. već upravo navodi da provedba savjetovanja s javnošću osim internetske 
može biti upotpunjena i drugim oblicima, provedba savjetovanja (javne rasprave) prema 
posebnim zakonima koja nije sukladna proceduri za savjetovanje s javnošću prema Zakonu 
o pravu na pristup informacijama u osnovnim elementima ne može se smatrati ispunjenjem 
obveze prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. 

Drugim riječima, uz provedbu javne rasprave fizičkim prisustvom javnosti u određeno 
mjesto i vrijeme i uvidom u fizički dostupan nacrt akata ili dokumenta (npr. na oglasnoj ploči, 
na posebnom fizičkom mjestu), tijela javne vlasti trebaju dodatno provesti i internetsko 
savjetovanje s javnošću prema članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama kako 
bi se što širem krugu korisnika omogućilo uključivanje u donošenje odluka koje imaju 
neposredan utjecaj na njihov život i rad.

To znači da je potrebno provesti internetsko savjetovanje objavom nacrta planskog 
dokumenta ili drugog akta na web stranici s pozivom javnosti da se uključi u savjetovanje, 
da u razdoblju u pravilu od 30 dana svatko može dati primjedbe i mišljenja, te da je po 
završetku savjetovanja objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju s očitovanjima tijela 
javne vlasti o pojedinim prijedlozima i mišljenjima.

Pravo na pristup informacijama pravo svakoga građanina ili pravne osobe na pristup 
informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju 
se informacija želi koristiti.  

To je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i uređeno Zakonom o pravu na pristup 
informacijama (NN 25/13, 85/15; ZPPI).

Pravo na pristup informacijama možete ostvariti na dva temeljna načina: potražiti informaciju 
na internetskoj stranici tijela javne vlasti ili podnijeti zahtjev za pristup informacijama tijelu 
javne vlasti. 

U širem smislu, pristup informacijama uključuje i mogućnost sudjelovanja u javnim 
savjetovanjima te javnost rada sjednica tijela javne vlasti.

Osnovna načela ostvarivanja prava su:

• Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju 
ili pružaju na zahtjev korisnika, moraju biti 
pravodobne, potpune i točne

• Svi korisnici su jednaki i ravnopravni u ostvarivanju 
prava na pristup informacijama -  tijela javne vlasti 
ne smiju stavljati korisnika u nepovoljan položaj, a 
osobito pogodovati pojedinim korisnicima odnosno 
pružiti im informaciju prije nego ostalima

• Korisnik nije dužan navesti svrhu zbog koje traži 
pristup informaciji 

• Korisnik može informacijom slobodno raspolagati, 
odnosno informaciju može javno iznositi

OD KOGA SE MOGU DOBITI ILI TRAŽITI INFORMACIJE? 

Svatko ima pravo na informacije koje su javnog karaktera, a u posjedu su tijela javne vlasti.

To znači da svaki građanin (fizička osoba, u bilo kojem svojstvu) kao i svaka pravna osoba 
(tvrtka, udruga civilnog društva, medij, ustanova, i sl.) ima pravo na informaciju koja je javnog 
karaktera, bez obzira na državljanstvo, prebivalište ili sjedište (domaća ili strana fizička ili 
pravna osoba). 

Radi se o informacijama o radu tijela javne vlasti, njihovom odlučivanju i odlukama, 
financijskim pitanjima, odnosno svemu što je u vezi s njihovim radom ili organizacijom, osim 
u slučajevima kada su  informacija ili njezini dijelovi zaštićeni zakonom radi očuvanja drugih 
važnih interesa (npr. privatnosti ili nacionalne sigurnosti).  

Informacija pri tome obuhvaća sve već postojeće informacije u obliku dokumenata, zapisa ili 
u bilo kojem obliku zabilježenih informacija (pisanih, vizualnih, slušnih).

Informacije se  mogu tražiti od tijela javne vlasti – ona koja rade u javnom interesu temeljem 
propisane ovlasti ili djelokruga javne službe, financiraju se javnim sredstvima ili ih je osnovala 
država, županija, grad ili općina odnosno njihove pravne osobe.  U pravilu, sva tijela koja ni 
ulaze u privatni sektor obveznici su primjene ZPPI.

Tijela javne vlasti od kojih možete tražiti informacije su  državna tijela (npr. Vlada RH, Hrvatski 
sabor, Predsjednik RH), tijela državne uprave (npr. ministarstva, uredi državne uprave), 
pravosudna tijela (sudovi, državna odvjetništva), lokalna samouprava (općine, gradovi, 
županije), tijela s javnim ovlastima i tijela koja obavljaju javnu službu (npr. škole i fakulteti, 
zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, agencije i zavodi, komore), trgovačka društva 
u većinskom javnom vlasništvu i druge pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna 
ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javnih 
sredstava.

Popis tijela javne vlasti možete na stranici Povjerenika za informiranje na poveznici  
http://tjv.pristupinfo.hr

TREBAM INFORMACIJU – ODAKLE POČETI? 

Razmislite tražite li informaciju o sebi ili ste stranka u određenim postupcima kod tijela javne 
vlasti te Vas zanima tijek postupka, jer u tim slučajevima uvid u te podatke ostvarujete prema 
posebnim zakonima

Razmislite je li ono što planirate zatražiti informacija u smislu Zakona o pravu na pristup 
informacijama (gotova informacija, dokument, zapis i sl.) ili je to upit, tumačenje nekih prava i 
propisa i slično, u kojem slučaju biste upit trebali uputiti na odgovarajuća  službe za korisnike 
tijela javne vlasti 

Pristup informacijama možete ostvariti putem internetskih stranica tijela javne vlasti na 
kojima se nalaze brojne informacije te ih možete slobodno koristiti i ne trebate podnositi 
zahtjev da biste pristupili tim informacijama.

Ako se radi o informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, provjerite je li 
informacija već javno objavljena na internetskoj stranici tijela za koje smatrate da posjeduje 
informaciju ili na nekom od državnih portala (npr u Središnjem katalogu službenih dokumenata 
RH na poveznici http://www.digured.hr ili je već objavljena putem Portala otvorenih podataka 
RH https://data.gov.hr, odnosno na portalu za savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/   ili 
provjerite je li možda informacija već zatražena i objavljena na platformi 
https://imamopravoznati.org

Ako informacija nije već javno dostupna, konzultirajte Popis tijela javne vlasti  (na poveznici 
http://tjv.pristupinfo.hr) i saznajte kontakte službenika za informiranje u tijelu javne vlasti 
od kojeg želite dobiti informaciju, odnosno tijela za koje mislite da posjeduje informaciju i 
podnesite zahtjev. 

Zahtjev za pristup informacijama tijelu javne vlasti može se podnijeti na više načina:  usmeno 
(osobno ili telefonom) ili pisanim putem (poštom, osobno, telefaksom ili elektroničkom 
poštom). Ako želite, možete koristi i obrasce za podnošenje zahtjeva dostupne na poveznici  
http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir. 

Zahtjev mora sadržavati neke osnovne elemente:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti

• podatke iz kojih se lako može zaključiti koju informaciju tražite zahtjevom (opis ili 
naziv informacije odnosno dokumenta kojeg tražite) te 

• Vaše podatke (ime i prezime te adresa za fizičku osobu, naziv i sjedište za pravnu 
osobu).  

Ukoliko Vaš zahtjev nije dovoljno jasan ili nije potpun, tj. ne sadrži sve podatke, tijelo javne 
vlasti će Vas bez odlaganja pozvati da ga ispravite ili dopunite u roku od 5 dana. Ako ga ne 
ispravite, a iz prvotnog zahtjeva nije jasno što točno tražite, tijelo javne vlasti će u pravilu 
odbaciti Vaš zahtjev. Stoga budite otvoreni za suradnju sa službenicima za informiranje ako 
traže pojašnjenje zahtjeva, jer Vam jedino na taj način mogu pomoći u ostvarivanju Vašeg 
prava. 

U zahtjevu možete i naznačiti način na koji želite ostvariti pristup informaciji i niste dužni 
pozvati se na Zakon o pravu na pristup informacijama niti navesti svrhu za koju Vam trebaju. 
Tijelo javne vlasti koje bi od Vas zahtijevalo da preimenujete podnesak  u zahtjev za pristup 
informacijama ili navedete svrhu korištenja informacija postupalo bi suprotno Zakonu. Na 
takva traženja možete upozoriti Povjerenika predstavkom.

Od podnesenog zahtjeva uvijek možete odustati, ako ste primjerice u međuvremenu došli do 
tražene informacije drugim putem ili Vas jednostavno više ne zanima. O odustanku od zahtjeva 
obavijestite tijelo javne vlasti pisanim putem, elektroničkom poštom ili usmeno. 

Tijelo javne vlasti mora riješiti Vaš zahtjev u roku od 15 dana, odnosno dodatnih 15 dana ako 
Vas je obavijestilo o produženju roka, što bi trebalo učiniti u roku od 8 dana).

Ako je tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ustupilo je zahtjev drugom tijelu za koje 
je procijenilo da posjeduje informaciju, rok se računa od dana kada je drugo tijelo primilo 
ustupljeni zahtjev. Tijelo javne vlasti dužno je samo ustupiti zahtjev u roku od 8 dana (ako zna 
koje tijelo ima informaciju) i ne može Vas tražiti da sami ponovno podnosite zahtjev

U slučaju da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ne zna gdje se informacija nalazi, 
dužno je u roku od 15 dana donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva, koje uz obrazloženje mora 
sadržavati i uputu o pravnom lijeku – žalbi Povjereniku za informiranje. 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama je besplatno i na njega se ne plaćaju pristojbe.

Ono što tijela javne vlasti mogu naplatiti su samo stvarni materijalni troškovi (kopiranje, 
skeniranje, slanje poštom), ali Vas na to mora upozoriti slanjem izračuna i Vi na to možete 
pristati ili ne. 

Kriterije za naplatu troškova je propisala Povjerenica za informiranje i u osnovi obuhvaćaju 
0,25 kn po stranici kopije ili 0,80 po skeniranoj stranici odnosno troškove nosača informacija 
(npr. CD, DVD,  USB). 

Kriteriji ujedno preporučuju da tijela javne vlasti, ovisno o vlastitim mogućnostima, ne 
naplaćuju dostavu informacija ako je iznos manji od 50,00 kn, što iznosi 200 kopiranih 
stranica ili 62 skenirane stranice. 

Ako se radi o  većem broju dokumenata te bi troškovi bili veći od 150,00 kn, tijelo Vas može 
pozvati da položite iznos prije dostave informacija.

Tijela javne vlasti dužna su prema članku 10. ZPPI objavljivati čitav niz odluka i informacija 
na svojim internetskim stranicama kako bi osigurala transparentnost u donošenju odluka, 
transparentnost rada i planiranja, financijskog upravljanja te pružanja usluga i komunikacija 
s korisnicima.  

KOJE INFORMACIJE MOGU PRONAĆI NA INTERNETSKOJ 
TIJELA JAVNE VLASTI? 

U slučaju traženja tzv. vlastitih informacija, kao što su primjerice uvid u vlastiti zdravstveni 
karton,  takav uvid ostvaruje prema odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata, pa i Zakona 
o zaštiti osobnih podataka, a ne temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. U slučaju 
da Vam tijelo javne vlasti uskraćuje vlastite informacije možete se obratiti Agenciji  za zaštitu 
osobnih podataka. Više informacija možete pronaći na poveznici  www.azop.hr . 

Zakon o pravu na pristup informacijama ne primjenjuje se na informacije koje su Vam kao 
stranci (ili s njome izjednačenom osobom koja ima pravni interes) dostupne temeljem 
posebnih propisa.  

Umjesto službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti radi uvida u spis u kojem ste stranka 
trebate se obratiti na način kako je odredilo tijelo javne vlasti (osobi koja vodi Vaš predmet, 
pisarnici, posebnoj službi, i slično). Ako se ipak obratite tijelu javne vlasti, ono Vas treba 
obavijestiti da se u konkretnom slučaju Zakon ne primjenjuje i uputiti Vas na način ostvarivanja 
Vaših prava.

Kao i u slučaju ostvarivanja prava uvida u spis u kojem se stranka odnosno osoba kojoj se 
priznaje pravni interes, Zakon se ne primjenjuje niti na informacije za koje postoji obveza 
čuvanja tajnosti uređena propisima iz područja sigurnosno-obavještajnog sustava kao ni na 
klasificirane informacije međunarodnih organizacija ili drugih država odnosno klasificirane 
informacije domaćih tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s 
međunarodnim organizacijama ili drugim državama. 

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, 
objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize 
ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.  Drugim riječima, ako od tijela 
javne vlasti želite informaciju kako ostvariti svoje pravo npr. na poreznu olakšicu, ili želite 
tumačenje neke odredbe, ili analizu nestrukturiranog skupa podataka, npr. izračun mirovine, 
neće se raditi o pristupu informacijama.  

POSTOJE LI INFORMACIJE NA KOJE SE ZAKON NE 
PRIMJENJUJE? ILI SE TRAŽENJE NE SMATRA ZAHTJEVOM? 

U KOJEM ROKU ĆE MOJ ZAHTJEV BITI RIJEŠEN?

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV I ŠTO ON TREBA SADRŽAVATI? 

HOĆE LI ME PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRUŽANJE 
INFORMACIJE NEŠTO KOŠTATI?

ŠTO JE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I KOJA SU 
MOJA PRAVA?

TKO IMA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA? 
I KAKVIM INFORMACIJAMA?

ŠTO AKO ŽELIM PRISTUPITI INFORMACIJAMA O SAMOME  
SEBI? ILI INFORMACIJU O STANJU NEKOG PREDMETA U  
KOJEM SAM STRANKA ILI ZAINTERESIRANA OSOBA?

Na internetskoj stranici tijela javne vlasti biste trebali moći pronaći

 ◾ opće akte i odluke koje tijela donose 

 ◾ nacrte propisa i općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja 

 ◾ zaključke sa službenih sjednica tijela te dokumente usvojene na sjednicama 

 ◾ informacije o radu formalnih radnih tijela na kojima se odlučuje o pravima i interesima 
korisnika

 ◾ zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti  

 ◾ godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i sl.

 ◾ obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u 
natječajnom postupku te obavijest o ishodu 

 ◾ informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i 
voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt

 ◾ podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući 
dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi

 ◾ podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg 
dokumenta 

 ◾ informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 
drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa

 ◾ informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, 
informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza 
objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava

 ◾ informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz 
poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem

 ◾ registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti 
tijela javne vlasti, kao i informacija o načinu pristupa i ponovne uporabe

 ◾ obavijesti o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija na vidljivu mjestu (podaci za kontakt službenika za informiranje, 
obrasci, naknade) 

 ◾ odgovore na najčešće postavljana pitanja, informacije o načinu podnošenja upita 
građana i medija, kao i ostale korisničke informacije te vijesti

Ako uočite da tijelo javne vlasti ne objavljuje informacije koje je dužan objavljivati,  
možete podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje. 

Tijelo javne vlasti u tom će Vas u ovim slučajevima obavijestiti da se Zakon ne primjenjuje 
odnosno da se ne radi o zahtjevu za pristup informacijama i, ako ta mogućnost postoji, uputiti 
Vas kako možete dobiti odgovor. 

Pravo građana na pristup informacijama može se naći u sukobu s drugim priznatim 
vrijednostima, interesima i pravima. Osnovna se odnose na zaštitu privatnosti i osobnih 
podataka, nacionalne sigurnosti, gospodarskih interesa, intelektualnog vlasništva, i slično.  
Pristup informaciji može biti u suprotnosti s potrebom urednog obavljanja postupaka od strane 
tijela javne vlasti ili međunarodnih odnosa i ugovora pa čak i potrebom da se u pripremnoj fazi 
izrade neke informacije stavovi i mišljenja razmjenjuju slobodno i iskreno. 

ZPPI u članku 15. propisuje koji se razlozi ograničenja pristupa smatraju opravdanima.

Tijelo javne vlasti u većini slučajeva prethodno mora izvršiti procjenu opravdanosti ograničenja 
pristupa informacijama, odnosno provesti test razmjernosti i javnog interesa. To znači da tijelo 
javne vlasti mora u konkretnom slučaju procijeniti je li uskrata prava na pristup informaciji 
opravdana do te mjere da bi objavljivanje informacije usprkos ograničenju dovelo do štete po 
zaštićeni interes koja bi bila veća od koristi koja bi nastala pružanjem informacije. Važno je da 
tijelo javne vlasti kvalitetno obrazloži svoje argumente za obje opcije, kako bi se opravdanost 
rezultata mogla ispitati u žalbenom postupku pred Povjerenikom za informiranje. 

Tijelo javne vlasti može odbiti Vaš zahtjev ako ocijeni da jedan ili više međusobno povezanih 
podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo 
na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih 
informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i 
redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti je u tom slučaju dužno donijeti rješenje kojim će obrazložiti svoje argumente 
da se radi o zlouporabi prava, a Vi imate pravo žalbe Povjereniku za informiranje.

MOŽE LI MI TIJELO JAVNE VLASTI USKRATITI
PRISTUP INFORMACIJI? 

MOŽE LI TIJELO JAVNE VLASTI OCIJENITI MOJ ZAHTJEV 
ZLOUPORABOM PRAVA? 

POSEBNI POSTUPCI SAVJETOVANJA
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Sudjelovati u savjetovanjima s javnošću možete putem Interneta, a dodatno i na  neki drugi 
način koji je podnositelj akta predvidio u planu savjetovanja (javna rasprava, okrugli stol, 
fokus grupa i slično). 

Polazište je uvijek Plan savjetovanja koja su tijela dužna objaviti na svojoj internetskoj stanici, 
s naznačenim vremenskim okvirom kad je savjetovanje  za određeni akt planirano i na koji 
način, te kada se očekuje usvajanje tog akta. 

Putem Interneta je ujedno najjednostavnije pratiti koja su savjetovanja o zakonima i 
podzakonskim propisima kao i nacionalnim strateškim dokumentima otvorena i na koje 
teme, budući su tijela državne uprave dužna provoditi savjetovanja s javnošću putem 
portala eSavjetovanja. Stoga jednostavnim pregledom i pretraživanjem po tijelima i ključnim 
riječima možete potražiti savjetovanja koja Vas zanimaju.  Osim toga, tijela javne vlasti koja 
izrađuju nacrte zakona i podzakonskih propisa trebala bi na svojoj internetskoj stranici 
redovito objavljivati informacije o otvorenim savjetovanjima s javnošću.

Ostala tijela, poput općina, gradova i županija ili pravnih osoba s javnim ovlastima,  
savjetovanja su dužna provoditi putem svojih internetskih stranica. Ako ne znate koja je 
adresa internetske stranice tijela ili koji su im kontakti, podatke za oko 6000 tijela javne 
vlasti u Republici Hrvatskoj možete pogledati u Popisu tijela javne vlasti, kojeg ažurira i vodi 
Povjerenik za informiranje, na poveznici http://tjv.pristupinfo.hr/. Popis tijela javne vlasti 
možete pretraživati, među ostalim, prema nazivu tijela ili prema pravnom statusu, kako 
biste mogli preciznije utvrditi je li tijelo ujedno i obveznik provedbe savjetovanja.  

Ako na internetskoj stranici tijela ne nalazite dio posvećen savjetovanjima s javnošću, 
detaljnije informacije i upute možete zatražiti od službenika za informiranje u tom tijelu, čije 
podatke također možete pronaći u Popisu tijela javne vlasti. 

Kada sudjelujete u savjetovanjima nastojte da Vaše primjedbe i prijedlozi budu precizni i 
jasni kako bi polučile odgovarajući učinak.

Pravo na pristup informacijama pravo svakoga građanina ili pravne osobe na pristup 
informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju 
se informacija želi koristiti.  

To je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i uređeno Zakonom o pravu na pristup 
informacijama (NN 25/13, 85/15; ZPPI).

Pravo na pristup informacijama možete ostvariti na dva temeljna načina: potražiti informaciju 
na internetskoj stranici tijela javne vlasti ili podnijeti zahtjev za pristup informacijama tijelu 
javne vlasti. 

U širem smislu, pristup informacijama uključuje i mogućnost sudjelovanja u javnim 
savjetovanjima te javnost rada sjednica tijela javne vlasti.

Osnovna načela ostvarivanja prava su:

• Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju 
ili pružaju na zahtjev korisnika, moraju biti 
pravodobne, potpune i točne

• Svi korisnici su jednaki i ravnopravni u ostvarivanju 
prava na pristup informacijama -  tijela javne vlasti 
ne smiju stavljati korisnika u nepovoljan položaj, a 
osobito pogodovati pojedinim korisnicima odnosno 
pružiti im informaciju prije nego ostalima

• Korisnik nije dužan navesti svrhu zbog koje traži 
pristup informaciji 

• Korisnik može informacijom slobodno raspolagati, 
odnosno informaciju može javno iznositi

OD KOGA SE MOGU DOBITI ILI TRAŽITI INFORMACIJE? 

Svatko ima pravo na informacije koje su javnog karaktera, a u posjedu su tijela javne vlasti.

To znači da svaki građanin (fizička osoba, u bilo kojem svojstvu) kao i svaka pravna osoba 
(tvrtka, udruga civilnog društva, medij, ustanova, i sl.) ima pravo na informaciju koja je javnog 
karaktera, bez obzira na državljanstvo, prebivalište ili sjedište (domaća ili strana fizička ili 
pravna osoba). 

Radi se o informacijama o radu tijela javne vlasti, njihovom odlučivanju i odlukama, 
financijskim pitanjima, odnosno svemu što je u vezi s njihovim radom ili organizacijom, osim 
u slučajevima kada su  informacija ili njezini dijelovi zaštićeni zakonom radi očuvanja drugih 
važnih interesa (npr. privatnosti ili nacionalne sigurnosti).  

Informacija pri tome obuhvaća sve već postojeće informacije u obliku dokumenata, zapisa ili 
u bilo kojem obliku zabilježenih informacija (pisanih, vizualnih, slušnih).

Informacije se  mogu tražiti od tijela javne vlasti – ona koja rade u javnom interesu temeljem 
propisane ovlasti ili djelokruga javne službe, financiraju se javnim sredstvima ili ih je osnovala 
država, županija, grad ili općina odnosno njihove pravne osobe.  U pravilu, sva tijela koja ni 
ulaze u privatni sektor obveznici su primjene ZPPI.

Tijela javne vlasti od kojih možete tražiti informacije su  državna tijela (npr. Vlada RH, Hrvatski 
sabor, Predsjednik RH), tijela državne uprave (npr. ministarstva, uredi državne uprave), 
pravosudna tijela (sudovi, državna odvjetništva), lokalna samouprava (općine, gradovi, 
županije), tijela s javnim ovlastima i tijela koja obavljaju javnu službu (npr. škole i fakulteti, 
zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, agencije i zavodi, komore), trgovačka društva 
u većinskom javnom vlasništvu i druge pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna 
ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javnih 
sredstava.

Popis tijela javne vlasti možete na stranici Povjerenika za informiranje na poveznici  
http://tjv.pristupinfo.hr

TREBAM INFORMACIJU – ODAKLE POČETI? 

Razmislite tražite li informaciju o sebi ili ste stranka u određenim postupcima kod tijela javne 
vlasti te Vas zanima tijek postupka, jer u tim slučajevima uvid u te podatke ostvarujete prema 
posebnim zakonima

Razmislite je li ono što planirate zatražiti informacija u smislu Zakona o pravu na pristup 
informacijama (gotova informacija, dokument, zapis i sl.) ili je to upit, tumačenje nekih prava i 
propisa i slično, u kojem slučaju biste upit trebali uputiti na odgovarajuća  službe za korisnike 
tijela javne vlasti 

Pristup informacijama možete ostvariti putem internetskih stranica tijela javne vlasti na 
kojima se nalaze brojne informacije te ih možete slobodno koristiti i ne trebate podnositi 
zahtjev da biste pristupili tim informacijama.

Ako se radi o informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, provjerite je li 
informacija već javno objavljena na internetskoj stranici tijela za koje smatrate da posjeduje 
informaciju ili na nekom od državnih portala (npr u Središnjem katalogu službenih dokumenata 
RH na poveznici http://www.digured.hr ili je već objavljena putem Portala otvorenih podataka 
RH https://data.gov.hr, odnosno na portalu za savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/   ili 
provjerite je li možda informacija već zatražena i objavljena na platformi 
https://imamopravoznati.org

Ako informacija nije već javno dostupna, konzultirajte Popis tijela javne vlasti  (na poveznici 
http://tjv.pristupinfo.hr) i saznajte kontakte službenika za informiranje u tijelu javne vlasti 
od kojeg želite dobiti informaciju, odnosno tijela za koje mislite da posjeduje informaciju i 
podnesite zahtjev. 

Zahtjev za pristup informacijama tijelu javne vlasti može se podnijeti na više načina:  usmeno 
(osobno ili telefonom) ili pisanim putem (poštom, osobno, telefaksom ili elektroničkom 
poštom). Ako želite, možete koristi i obrasce za podnošenje zahtjeva dostupne na poveznici  
http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir. 

Zahtjev mora sadržavati neke osnovne elemente:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti

• podatke iz kojih se lako može zaključiti koju informaciju tražite zahtjevom (opis ili 
naziv informacije odnosno dokumenta kojeg tražite) te 

• Vaše podatke (ime i prezime te adresa za fizičku osobu, naziv i sjedište za pravnu 
osobu).  

Ukoliko Vaš zahtjev nije dovoljno jasan ili nije potpun, tj. ne sadrži sve podatke, tijelo javne 
vlasti će Vas bez odlaganja pozvati da ga ispravite ili dopunite u roku od 5 dana. Ako ga ne 
ispravite, a iz prvotnog zahtjeva nije jasno što točno tražite, tijelo javne vlasti će u pravilu 
odbaciti Vaš zahtjev. Stoga budite otvoreni za suradnju sa službenicima za informiranje ako 
traže pojašnjenje zahtjeva, jer Vam jedino na taj način mogu pomoći u ostvarivanju Vašeg 
prava. 

U zahtjevu možete i naznačiti način na koji želite ostvariti pristup informaciji i niste dužni 
pozvati se na Zakon o pravu na pristup informacijama niti navesti svrhu za koju Vam trebaju. 
Tijelo javne vlasti koje bi od Vas zahtijevalo da preimenujete podnesak  u zahtjev za pristup 
informacijama ili navedete svrhu korištenja informacija postupalo bi suprotno Zakonu. Na 
takva traženja možete upozoriti Povjerenika predstavkom.

Od podnesenog zahtjeva uvijek možete odustati, ako ste primjerice u međuvremenu došli do 
tražene informacije drugim putem ili Vas jednostavno više ne zanima. O odustanku od zahtjeva 
obavijestite tijelo javne vlasti pisanim putem, elektroničkom poštom ili usmeno. 

Tijelo javne vlasti mora riješiti Vaš zahtjev u roku od 15 dana, odnosno dodatnih 15 dana ako 
Vas je obavijestilo o produženju roka, što bi trebalo učiniti u roku od 8 dana).

Ako je tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ustupilo je zahtjev drugom tijelu za koje 
je procijenilo da posjeduje informaciju, rok se računa od dana kada je drugo tijelo primilo 
ustupljeni zahtjev. Tijelo javne vlasti dužno je samo ustupiti zahtjev u roku od 8 dana (ako zna 
koje tijelo ima informaciju) i ne može Vas tražiti da sami ponovno podnosite zahtjev

U slučaju da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ne zna gdje se informacija nalazi, 
dužno je u roku od 15 dana donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva, koje uz obrazloženje mora 
sadržavati i uputu o pravnom lijeku – žalbi Povjereniku za informiranje. 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama je besplatno i na njega se ne plaćaju pristojbe.

Ono što tijela javne vlasti mogu naplatiti su samo stvarni materijalni troškovi (kopiranje, 
skeniranje, slanje poštom), ali Vas na to mora upozoriti slanjem izračuna i Vi na to možete 
pristati ili ne. 

Kriterije za naplatu troškova je propisala Povjerenica za informiranje i u osnovi obuhvaćaju 
0,25 kn po stranici kopije ili 0,80 po skeniranoj stranici odnosno troškove nosača informacija 
(npr. CD, DVD,  USB). 

Kriteriji ujedno preporučuju da tijela javne vlasti, ovisno o vlastitim mogućnostima, ne 
naplaćuju dostavu informacija ako je iznos manji od 50,00 kn, što iznosi 200 kopiranih 
stranica ili 62 skenirane stranice. 

Ako se radi o  većem broju dokumenata te bi troškovi bili veći od 150,00 kn, tijelo Vas može 
pozvati da položite iznos prije dostave informacija.

Tijela javne vlasti dužna su prema članku 10. ZPPI objavljivati čitav niz odluka i informacija 
na svojim internetskim stranicama kako bi osigurala transparentnost u donošenju odluka, 
transparentnost rada i planiranja, financijskog upravljanja te pružanja usluga i komunikacija 
s korisnicima.  

KOJE INFORMACIJE MOGU PRONAĆI NA INTERNETSKOJ 
TIJELA JAVNE VLASTI? 

U slučaju traženja tzv. vlastitih informacija, kao što su primjerice uvid u vlastiti zdravstveni 
karton,  takav uvid ostvaruje prema odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata, pa i Zakona 
o zaštiti osobnih podataka, a ne temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. U slučaju 
da Vam tijelo javne vlasti uskraćuje vlastite informacije možete se obratiti Agenciji  za zaštitu 
osobnih podataka. Više informacija možete pronaći na poveznici  www.azop.hr . 

Zakon o pravu na pristup informacijama ne primjenjuje se na informacije koje su Vam kao 
stranci (ili s njome izjednačenom osobom koja ima pravni interes) dostupne temeljem 
posebnih propisa.  

Umjesto službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti radi uvida u spis u kojem ste stranka 
trebate se obratiti na način kako je odredilo tijelo javne vlasti (osobi koja vodi Vaš predmet, 
pisarnici, posebnoj službi, i slično). Ako se ipak obratite tijelu javne vlasti, ono Vas treba 
obavijestiti da se u konkretnom slučaju Zakon ne primjenjuje i uputiti Vas na način ostvarivanja 
Vaših prava.

Kao i u slučaju ostvarivanja prava uvida u spis u kojem se stranka odnosno osoba kojoj se 
priznaje pravni interes, Zakon se ne primjenjuje niti na informacije za koje postoji obveza 
čuvanja tajnosti uređena propisima iz područja sigurnosno-obavještajnog sustava kao ni na 
klasificirane informacije međunarodnih organizacija ili drugih država odnosno klasificirane 
informacije domaćih tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s 
međunarodnim organizacijama ili drugim državama. 

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, 
objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize 
ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.  Drugim riječima, ako od tijela 
javne vlasti želite informaciju kako ostvariti svoje pravo npr. na poreznu olakšicu, ili želite 
tumačenje neke odredbe, ili analizu nestrukturiranog skupa podataka, npr. izračun mirovine, 
neće se raditi o pristupu informacijama.  

POSTOJE LI INFORMACIJE NA KOJE SE ZAKON NE 
PRIMJENJUJE? ILI SE TRAŽENJE NE SMATRA ZAHTJEVOM? 

U KOJEM ROKU ĆE MOJ ZAHTJEV BITI RIJEŠEN?

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV I ŠTO ON TREBA SADRŽAVATI? 

HOĆE LI ME PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRUŽANJE 
INFORMACIJE NEŠTO KOŠTATI?

ŠTO JE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I KOJA SU 
MOJA PRAVA?

TKO IMA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA? 
I KAKVIM INFORMACIJAMA?

ŠTO AKO ŽELIM PRISTUPITI INFORMACIJAMA O SAMOME  
SEBI? ILI INFORMACIJU O STANJU NEKOG PREDMETA U  
KOJEM SAM STRANKA ILI ZAINTERESIRANA OSOBA?

Na internetskoj stranici tijela javne vlasti biste trebali moći pronaći

 ◾ opće akte i odluke koje tijela donose 

 ◾ nacrte propisa i općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja 

 ◾ zaključke sa službenih sjednica tijela te dokumente usvojene na sjednicama 

 ◾ informacije o radu formalnih radnih tijela na kojima se odlučuje o pravima i interesima 
korisnika

 ◾ zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti  

 ◾ godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i sl.

 ◾ obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u 
natječajnom postupku te obavijest o ishodu 

 ◾ informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i 
voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt

 ◾ podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući 
dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi

 ◾ podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg 
dokumenta 

 ◾ informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 
drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa

 ◾ informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, 
informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza 
objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava

 ◾ informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz 
poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem

 ◾ registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti 
tijela javne vlasti, kao i informacija o načinu pristupa i ponovne uporabe

 ◾ obavijesti o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija na vidljivu mjestu (podaci za kontakt službenika za informiranje, 
obrasci, naknade) 

 ◾ odgovore na najčešće postavljana pitanja, informacije o načinu podnošenja upita 
građana i medija, kao i ostale korisničke informacije te vijesti

Ako uočite da tijelo javne vlasti ne objavljuje informacije koje je dužan objavljivati,  
možete podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje. 

Tijelo javne vlasti u tom će Vas u ovim slučajevima obavijestiti da se Zakon ne primjenjuje 
odnosno da se ne radi o zahtjevu za pristup informacijama i, ako ta mogućnost postoji, uputiti 
Vas kako možete dobiti odgovor. 

Pravo građana na pristup informacijama može se naći u sukobu s drugim priznatim 
vrijednostima, interesima i pravima. Osnovna se odnose na zaštitu privatnosti i osobnih 
podataka, nacionalne sigurnosti, gospodarskih interesa, intelektualnog vlasništva, i slično.  
Pristup informaciji može biti u suprotnosti s potrebom urednog obavljanja postupaka od strane 
tijela javne vlasti ili međunarodnih odnosa i ugovora pa čak i potrebom da se u pripremnoj fazi 
izrade neke informacije stavovi i mišljenja razmjenjuju slobodno i iskreno. 

ZPPI u članku 15. propisuje koji se razlozi ograničenja pristupa smatraju opravdanima.

Tijelo javne vlasti u većini slučajeva prethodno mora izvršiti procjenu opravdanosti ograničenja 
pristupa informacijama, odnosno provesti test razmjernosti i javnog interesa. To znači da tijelo 
javne vlasti mora u konkretnom slučaju procijeniti je li uskrata prava na pristup informaciji 
opravdana do te mjere da bi objavljivanje informacije usprkos ograničenju dovelo do štete po 
zaštićeni interes koja bi bila veća od koristi koja bi nastala pružanjem informacije. Važno je da 
tijelo javne vlasti kvalitetno obrazloži svoje argumente za obje opcije, kako bi se opravdanost 
rezultata mogla ispitati u žalbenom postupku pred Povjerenikom za informiranje. 

Tijelo javne vlasti može odbiti Vaš zahtjev ako ocijeni da jedan ili više međusobno povezanih 
podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo 
na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih 
informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i 
redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti je u tom slučaju dužno donijeti rješenje kojim će obrazložiti svoje argumente 
da se radi o zlouporabi prava, a Vi imate pravo žalbe Povjereniku za informiranje.

MOŽE LI MI TIJELO JAVNE VLASTI USKRATITI
PRISTUP INFORMACIJI? 

MOŽE LI TIJELO JAVNE VLASTI OCIJENITI MOJ ZAHTJEV 
ZLOUPORABOM PRAVA? 

KAKO SUDJELOVATI U SAVJETOVANJIMA S 
JAVNOŠĆU? 

Osoba koja želi aktivno sudjelovati u savjetovanjima s javnošću to može postići otvaranjem 
korisničkog računa na stranici e-Savjetovanja, dok pretraživati  otvorena i zatvorena 
savjetovanja,  komentare i objavljena izvješća možete i bez registracije i prijave na portal 
e-Savjetovanja. 

Pretraživanje je moguće uz pomoć filtera za pretragu – i to prema tome jesu li otvorena 
ili zatvorena, koje je tijelo bilo nositeljem izrade propisa i provedbe savjetovanja, prema 
ključnim riječima, kao i prema datumu u godini na koji su savjetovanja bila otvorena.

Pravo na pristup informacijama pravo svakoga građanina ili pravne osobe na pristup 
informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju 
se informacija želi koristiti.  

To je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i uređeno Zakonom o pravu na pristup 
informacijama (NN 25/13, 85/15; ZPPI).

Pravo na pristup informacijama možete ostvariti na dva temeljna načina: potražiti informaciju 
na internetskoj stranici tijela javne vlasti ili podnijeti zahtjev za pristup informacijama tijelu 
javne vlasti. 

U širem smislu, pristup informacijama uključuje i mogućnost sudjelovanja u javnim 
savjetovanjima te javnost rada sjednica tijela javne vlasti.

Osnovna načela ostvarivanja prava su:

• Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju 
ili pružaju na zahtjev korisnika, moraju biti 
pravodobne, potpune i točne

• Svi korisnici su jednaki i ravnopravni u ostvarivanju 
prava na pristup informacijama -  tijela javne vlasti 
ne smiju stavljati korisnika u nepovoljan položaj, a 
osobito pogodovati pojedinim korisnicima odnosno 
pružiti im informaciju prije nego ostalima

• Korisnik nije dužan navesti svrhu zbog koje traži 
pristup informaciji 

• Korisnik može informacijom slobodno raspolagati, 
odnosno informaciju može javno iznositi

OD KOGA SE MOGU DOBITI ILI TRAŽITI INFORMACIJE? 

Svatko ima pravo na informacije koje su javnog karaktera, a u posjedu su tijela javne vlasti.

To znači da svaki građanin (fizička osoba, u bilo kojem svojstvu) kao i svaka pravna osoba 
(tvrtka, udruga civilnog društva, medij, ustanova, i sl.) ima pravo na informaciju koja je javnog 
karaktera, bez obzira na državljanstvo, prebivalište ili sjedište (domaća ili strana fizička ili 
pravna osoba). 

Radi se o informacijama o radu tijela javne vlasti, njihovom odlučivanju i odlukama, 
financijskim pitanjima, odnosno svemu što je u vezi s njihovim radom ili organizacijom, osim 
u slučajevima kada su  informacija ili njezini dijelovi zaštićeni zakonom radi očuvanja drugih 
važnih interesa (npr. privatnosti ili nacionalne sigurnosti).  

Informacija pri tome obuhvaća sve već postojeće informacije u obliku dokumenata, zapisa ili 
u bilo kojem obliku zabilježenih informacija (pisanih, vizualnih, slušnih).

Informacije se  mogu tražiti od tijela javne vlasti – ona koja rade u javnom interesu temeljem 
propisane ovlasti ili djelokruga javne službe, financiraju se javnim sredstvima ili ih je osnovala 
država, županija, grad ili općina odnosno njihove pravne osobe.  U pravilu, sva tijela koja ni 
ulaze u privatni sektor obveznici su primjene ZPPI.

Tijela javne vlasti od kojih možete tražiti informacije su  državna tijela (npr. Vlada RH, Hrvatski 
sabor, Predsjednik RH), tijela državne uprave (npr. ministarstva, uredi državne uprave), 
pravosudna tijela (sudovi, državna odvjetništva), lokalna samouprava (općine, gradovi, 
županije), tijela s javnim ovlastima i tijela koja obavljaju javnu službu (npr. škole i fakulteti, 
zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, agencije i zavodi, komore), trgovačka društva 
u većinskom javnom vlasništvu i druge pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna 
ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javnih 
sredstava.

Popis tijela javne vlasti možete na stranici Povjerenika za informiranje na poveznici  
http://tjv.pristupinfo.hr

TREBAM INFORMACIJU – ODAKLE POČETI? 

Razmislite tražite li informaciju o sebi ili ste stranka u određenim postupcima kod tijela javne 
vlasti te Vas zanima tijek postupka, jer u tim slučajevima uvid u te podatke ostvarujete prema 
posebnim zakonima

Razmislite je li ono što planirate zatražiti informacija u smislu Zakona o pravu na pristup 
informacijama (gotova informacija, dokument, zapis i sl.) ili je to upit, tumačenje nekih prava i 
propisa i slično, u kojem slučaju biste upit trebali uputiti na odgovarajuća  službe za korisnike 
tijela javne vlasti 

Pristup informacijama možete ostvariti putem internetskih stranica tijela javne vlasti na 
kojima se nalaze brojne informacije te ih možete slobodno koristiti i ne trebate podnositi 
zahtjev da biste pristupili tim informacijama.

Ako se radi o informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, provjerite je li 
informacija već javno objavljena na internetskoj stranici tijela za koje smatrate da posjeduje 
informaciju ili na nekom od državnih portala (npr u Središnjem katalogu službenih dokumenata 
RH na poveznici http://www.digured.hr ili je već objavljena putem Portala otvorenih podataka 
RH https://data.gov.hr, odnosno na portalu za savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/   ili 
provjerite je li možda informacija već zatražena i objavljena na platformi 
https://imamopravoznati.org

Ako informacija nije već javno dostupna, konzultirajte Popis tijela javne vlasti  (na poveznici 
http://tjv.pristupinfo.hr) i saznajte kontakte službenika za informiranje u tijelu javne vlasti 
od kojeg želite dobiti informaciju, odnosno tijela za koje mislite da posjeduje informaciju i 
podnesite zahtjev. 

Zahtjev za pristup informacijama tijelu javne vlasti može se podnijeti na više načina:  usmeno 
(osobno ili telefonom) ili pisanim putem (poštom, osobno, telefaksom ili elektroničkom 
poštom). Ako želite, možete koristi i obrasce za podnošenje zahtjeva dostupne na poveznici  
http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir. 

Zahtjev mora sadržavati neke osnovne elemente:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti

• podatke iz kojih se lako može zaključiti koju informaciju tražite zahtjevom (opis ili 
naziv informacije odnosno dokumenta kojeg tražite) te 

• Vaše podatke (ime i prezime te adresa za fizičku osobu, naziv i sjedište za pravnu 
osobu).  

Ukoliko Vaš zahtjev nije dovoljno jasan ili nije potpun, tj. ne sadrži sve podatke, tijelo javne 
vlasti će Vas bez odlaganja pozvati da ga ispravite ili dopunite u roku od 5 dana. Ako ga ne 
ispravite, a iz prvotnog zahtjeva nije jasno što točno tražite, tijelo javne vlasti će u pravilu 
odbaciti Vaš zahtjev. Stoga budite otvoreni za suradnju sa službenicima za informiranje ako 
traže pojašnjenje zahtjeva, jer Vam jedino na taj način mogu pomoći u ostvarivanju Vašeg 
prava. 

U zahtjevu možete i naznačiti način na koji želite ostvariti pristup informaciji i niste dužni 
pozvati se na Zakon o pravu na pristup informacijama niti navesti svrhu za koju Vam trebaju. 
Tijelo javne vlasti koje bi od Vas zahtijevalo da preimenujete podnesak  u zahtjev za pristup 
informacijama ili navedete svrhu korištenja informacija postupalo bi suprotno Zakonu. Na 
takva traženja možete upozoriti Povjerenika predstavkom.

Od podnesenog zahtjeva uvijek možete odustati, ako ste primjerice u međuvremenu došli do 
tražene informacije drugim putem ili Vas jednostavno više ne zanima. O odustanku od zahtjeva 
obavijestite tijelo javne vlasti pisanim putem, elektroničkom poštom ili usmeno. 

Tijelo javne vlasti mora riješiti Vaš zahtjev u roku od 15 dana, odnosno dodatnih 15 dana ako 
Vas je obavijestilo o produženju roka, što bi trebalo učiniti u roku od 8 dana).

Ako je tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ustupilo je zahtjev drugom tijelu za koje 
je procijenilo da posjeduje informaciju, rok se računa od dana kada je drugo tijelo primilo 
ustupljeni zahtjev. Tijelo javne vlasti dužno je samo ustupiti zahtjev u roku od 8 dana (ako zna 
koje tijelo ima informaciju) i ne može Vas tražiti da sami ponovno podnosite zahtjev

U slučaju da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ne zna gdje se informacija nalazi, 
dužno je u roku od 15 dana donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva, koje uz obrazloženje mora 
sadržavati i uputu o pravnom lijeku – žalbi Povjereniku za informiranje. 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama je besplatno i na njega se ne plaćaju pristojbe.

Ono što tijela javne vlasti mogu naplatiti su samo stvarni materijalni troškovi (kopiranje, 
skeniranje, slanje poštom), ali Vas na to mora upozoriti slanjem izračuna i Vi na to možete 
pristati ili ne. 

Kriterije za naplatu troškova je propisala Povjerenica za informiranje i u osnovi obuhvaćaju 
0,25 kn po stranici kopije ili 0,80 po skeniranoj stranici odnosno troškove nosača informacija 
(npr. CD, DVD,  USB). 

Kriteriji ujedno preporučuju da tijela javne vlasti, ovisno o vlastitim mogućnostima, ne 
naplaćuju dostavu informacija ako je iznos manji od 50,00 kn, što iznosi 200 kopiranih 
stranica ili 62 skenirane stranice. 

Ako se radi o  većem broju dokumenata te bi troškovi bili veći od 150,00 kn, tijelo Vas može 
pozvati da položite iznos prije dostave informacija.

Tijela javne vlasti dužna su prema članku 10. ZPPI objavljivati čitav niz odluka i informacija 
na svojim internetskim stranicama kako bi osigurala transparentnost u donošenju odluka, 
transparentnost rada i planiranja, financijskog upravljanja te pružanja usluga i komunikacija 
s korisnicima.  

KOJE INFORMACIJE MOGU PRONAĆI NA INTERNETSKOJ 
TIJELA JAVNE VLASTI? 

U slučaju traženja tzv. vlastitih informacija, kao što su primjerice uvid u vlastiti zdravstveni 
karton,  takav uvid ostvaruje prema odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata, pa i Zakona 
o zaštiti osobnih podataka, a ne temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. U slučaju 
da Vam tijelo javne vlasti uskraćuje vlastite informacije možete se obratiti Agenciji  za zaštitu 
osobnih podataka. Više informacija možete pronaći na poveznici  www.azop.hr . 

Zakon o pravu na pristup informacijama ne primjenjuje se na informacije koje su Vam kao 
stranci (ili s njome izjednačenom osobom koja ima pravni interes) dostupne temeljem 
posebnih propisa.  

Umjesto službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti radi uvida u spis u kojem ste stranka 
trebate se obratiti na način kako je odredilo tijelo javne vlasti (osobi koja vodi Vaš predmet, 
pisarnici, posebnoj službi, i slično). Ako se ipak obratite tijelu javne vlasti, ono Vas treba 
obavijestiti da se u konkretnom slučaju Zakon ne primjenjuje i uputiti Vas na način ostvarivanja 
Vaših prava.

Kao i u slučaju ostvarivanja prava uvida u spis u kojem se stranka odnosno osoba kojoj se 
priznaje pravni interes, Zakon se ne primjenjuje niti na informacije za koje postoji obveza 
čuvanja tajnosti uređena propisima iz područja sigurnosno-obavještajnog sustava kao ni na 
klasificirane informacije međunarodnih organizacija ili drugih država odnosno klasificirane 
informacije domaćih tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s 
međunarodnim organizacijama ili drugim državama. 

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, 
objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize 
ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.  Drugim riječima, ako od tijela 
javne vlasti želite informaciju kako ostvariti svoje pravo npr. na poreznu olakšicu, ili želite 
tumačenje neke odredbe, ili analizu nestrukturiranog skupa podataka, npr. izračun mirovine, 
neće se raditi o pristupu informacijama.  

POSTOJE LI INFORMACIJE NA KOJE SE ZAKON NE 
PRIMJENJUJE? ILI SE TRAŽENJE NE SMATRA ZAHTJEVOM? 

U KOJEM ROKU ĆE MOJ ZAHTJEV BITI RIJEŠEN?

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV I ŠTO ON TREBA SADRŽAVATI? 

HOĆE LI ME PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRUŽANJE 
INFORMACIJE NEŠTO KOŠTATI?

ŠTO JE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I KOJA SU 
MOJA PRAVA?

TKO IMA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA? 
I KAKVIM INFORMACIJAMA?

ŠTO AKO ŽELIM PRISTUPITI INFORMACIJAMA O SAMOME  
SEBI? ILI INFORMACIJU O STANJU NEKOG PREDMETA U  
KOJEM SAM STRANKA ILI ZAINTERESIRANA OSOBA?

Na internetskoj stranici tijela javne vlasti biste trebali moći pronaći

 ◾ opće akte i odluke koje tijela donose 

 ◾ nacrte propisa i općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja 

 ◾ zaključke sa službenih sjednica tijela te dokumente usvojene na sjednicama 

 ◾ informacije o radu formalnih radnih tijela na kojima se odlučuje o pravima i interesima 
korisnika

 ◾ zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti  

 ◾ godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i sl.

 ◾ obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u 
natječajnom postupku te obavijest o ishodu 

 ◾ informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i 
voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt

 ◾ podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući 
dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi

 ◾ podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg 
dokumenta 

 ◾ informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 
drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa

 ◾ informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, 
informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza 
objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava

 ◾ informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz 
poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem

 ◾ registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti 
tijela javne vlasti, kao i informacija o načinu pristupa i ponovne uporabe

 ◾ obavijesti o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija na vidljivu mjestu (podaci za kontakt službenika za informiranje, 
obrasci, naknade) 

 ◾ odgovore na najčešće postavljana pitanja, informacije o načinu podnošenja upita 
građana i medija, kao i ostale korisničke informacije te vijesti

Ako uočite da tijelo javne vlasti ne objavljuje informacije koje je dužan objavljivati,  
možete podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje. 

Tijelo javne vlasti u tom će Vas u ovim slučajevima obavijestiti da se Zakon ne primjenjuje 
odnosno da se ne radi o zahtjevu za pristup informacijama i, ako ta mogućnost postoji, uputiti 
Vas kako možete dobiti odgovor. 

Pravo građana na pristup informacijama može se naći u sukobu s drugim priznatim 
vrijednostima, interesima i pravima. Osnovna se odnose na zaštitu privatnosti i osobnih 
podataka, nacionalne sigurnosti, gospodarskih interesa, intelektualnog vlasništva, i slično.  
Pristup informaciji može biti u suprotnosti s potrebom urednog obavljanja postupaka od strane 
tijela javne vlasti ili međunarodnih odnosa i ugovora pa čak i potrebom da se u pripremnoj fazi 
izrade neke informacije stavovi i mišljenja razmjenjuju slobodno i iskreno. 

ZPPI u članku 15. propisuje koji se razlozi ograničenja pristupa smatraju opravdanima.

Tijelo javne vlasti u većini slučajeva prethodno mora izvršiti procjenu opravdanosti ograničenja 
pristupa informacijama, odnosno provesti test razmjernosti i javnog interesa. To znači da tijelo 
javne vlasti mora u konkretnom slučaju procijeniti je li uskrata prava na pristup informaciji 
opravdana do te mjere da bi objavljivanje informacije usprkos ograničenju dovelo do štete po 
zaštićeni interes koja bi bila veća od koristi koja bi nastala pružanjem informacije. Važno je da 
tijelo javne vlasti kvalitetno obrazloži svoje argumente za obje opcije, kako bi se opravdanost 
rezultata mogla ispitati u žalbenom postupku pred Povjerenikom za informiranje. 

Tijelo javne vlasti može odbiti Vaš zahtjev ako ocijeni da jedan ili više međusobno povezanih 
podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo 
na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih 
informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i 
redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti je u tom slučaju dužno donijeti rješenje kojim će obrazložiti svoje argumente 
da se radi o zlouporabi prava, a Vi imate pravo žalbe Povjereniku za informiranje.

MOŽE LI MI TIJELO JAVNE VLASTI USKRATITI
PRISTUP INFORMACIJI? 

MOŽE LI TIJELO JAVNE VLASTI OCIJENITI MOJ ZAHTJEV 
ZLOUPORABOM PRAVA? 

KAKO KORISTITI PORTAL E-SAVJETOVANJA?

Međutim, ako želite sudjelovati u savjetovanjima i ostaviti svoje mišljenje ili dati neki 
prijedlog, morate kreirati korisnički račun.  Korisnički račun može otvoriti bilo koja fizička 
ili pravna osoba iz Republike Hrvatske ili inozemstva, a koja želi sudjelovati u kreiranju 
propisa ili samo pratiti aktivnosti na portalu e-Savjetovanja. U savjetovanjima u najvećem 
broju sudjeluju pojedinci, a potom slijede udruge, jedinice lokalne i područne samouprave, 
trgovačka društva, ustanove, državna tijela te brojne druge pravne osobe.

Korisnički račun se otvara jednostavnim postupkom nakon upisa korisničkih podataka uz 
pomoć navigacije koja se nalazi u gornjem desnom kutu na stranici portala. Kreiranjem 
korisničkog računa  korisnici neće morati svakodnevno posjećivati stranicu kako bi pronašli 
nova savjetovanja, već mogu obavijesti o novootvorenim savjetovanjima dobivati na vlastitu 
mail adresu, uz odabir odgovarajuće opcije. 

Ako pak želite sudjelovati u konkretnom savjetovanju, morate se prijaviti sa svojim 
korisničkim imenom i lozinkom u sustav. Za pronalazak savjetovanja koje vas zanima, 
možete koristiti filtre za pretraživanje. Otvaranjem poveznice na imenu akta koji se nalazi 
na savjetovanju, korisnik dobiva pristup željenom savjetovanju i mogućnost komentiranja. 
Pronađite dio u koji biste željeli intervenirati (određeni članak propisa i na njega vežite svoje 
komentare  i prijedloge, kako bi svima koji sudjeluju u provedbi savjetovanja bilo jasno što 
ste predložili i kako biste mogli dobiti konkretan odgovor. Također, vodite računa o tome da 
samo konkretni prijedlozi koji su usmjereni na problematiku koja se rješava aktom za koje je 
otvoreno savjetovanje mogu biti razmotreni i/ili eventualno prihvaćeni. Načelna stajališta i 
opći komentari najčešće  mogu biti samo uzeti na znanje.

Po završetku savjetovanja, institucija koja ga je pokrenula odgovorit će na sve komentare i 
potom objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju koje će sadržavati pristigle komentare i 
odgovarajuće odgovore. Prema statističkim podacima  koje vodi Ured za udruge Vlade RH, 
postotak prihvaćenih i djelomično prihvaćenih komentara u posljednje dvije godine kreće 
se oko 22%.

O tome kako sudjelovati u savjetovanjima putem internetskog portala e-Savjetovanja više 
na poveznici https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-
se-ukljuciti-1123/1123

Pravo na pristup informacijama pravo svakoga građanina ili pravne osobe na pristup 
informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju 
se informacija želi koristiti.  

To je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i uređeno Zakonom o pravu na pristup 
informacijama (NN 25/13, 85/15; ZPPI).

Pravo na pristup informacijama možete ostvariti na dva temeljna načina: potražiti informaciju 
na internetskoj stranici tijela javne vlasti ili podnijeti zahtjev za pristup informacijama tijelu 
javne vlasti. 

U širem smislu, pristup informacijama uključuje i mogućnost sudjelovanja u javnim 
savjetovanjima te javnost rada sjednica tijela javne vlasti.

Osnovna načela ostvarivanja prava su:

• Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju 
ili pružaju na zahtjev korisnika, moraju biti 
pravodobne, potpune i točne

• Svi korisnici su jednaki i ravnopravni u ostvarivanju 
prava na pristup informacijama -  tijela javne vlasti 
ne smiju stavljati korisnika u nepovoljan položaj, a 
osobito pogodovati pojedinim korisnicima odnosno 
pružiti im informaciju prije nego ostalima

• Korisnik nije dužan navesti svrhu zbog koje traži 
pristup informaciji 

• Korisnik može informacijom slobodno raspolagati, 
odnosno informaciju može javno iznositi

OD KOGA SE MOGU DOBITI ILI TRAŽITI INFORMACIJE? 

Svatko ima pravo na informacije koje su javnog karaktera, a u posjedu su tijela javne vlasti.

To znači da svaki građanin (fizička osoba, u bilo kojem svojstvu) kao i svaka pravna osoba 
(tvrtka, udruga civilnog društva, medij, ustanova, i sl.) ima pravo na informaciju koja je javnog 
karaktera, bez obzira na državljanstvo, prebivalište ili sjedište (domaća ili strana fizička ili 
pravna osoba). 

Radi se o informacijama o radu tijela javne vlasti, njihovom odlučivanju i odlukama, 
financijskim pitanjima, odnosno svemu što je u vezi s njihovim radom ili organizacijom, osim 
u slučajevima kada su  informacija ili njezini dijelovi zaštićeni zakonom radi očuvanja drugih 
važnih interesa (npr. privatnosti ili nacionalne sigurnosti).  

Informacija pri tome obuhvaća sve već postojeće informacije u obliku dokumenata, zapisa ili 
u bilo kojem obliku zabilježenih informacija (pisanih, vizualnih, slušnih).

Informacije se  mogu tražiti od tijela javne vlasti – ona koja rade u javnom interesu temeljem 
propisane ovlasti ili djelokruga javne službe, financiraju se javnim sredstvima ili ih je osnovala 
država, županija, grad ili općina odnosno njihove pravne osobe.  U pravilu, sva tijela koja ni 
ulaze u privatni sektor obveznici su primjene ZPPI.

Tijela javne vlasti od kojih možete tražiti informacije su  državna tijela (npr. Vlada RH, Hrvatski 
sabor, Predsjednik RH), tijela državne uprave (npr. ministarstva, uredi državne uprave), 
pravosudna tijela (sudovi, državna odvjetništva), lokalna samouprava (općine, gradovi, 
županije), tijela s javnim ovlastima i tijela koja obavljaju javnu službu (npr. škole i fakulteti, 
zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, agencije i zavodi, komore), trgovačka društva 
u većinskom javnom vlasništvu i druge pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna 
ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javnih 
sredstava.

Popis tijela javne vlasti možete na stranici Povjerenika za informiranje na poveznici  
http://tjv.pristupinfo.hr

TREBAM INFORMACIJU – ODAKLE POČETI? 

Razmislite tražite li informaciju o sebi ili ste stranka u određenim postupcima kod tijela javne 
vlasti te Vas zanima tijek postupka, jer u tim slučajevima uvid u te podatke ostvarujete prema 
posebnim zakonima

Razmislite je li ono što planirate zatražiti informacija u smislu Zakona o pravu na pristup 
informacijama (gotova informacija, dokument, zapis i sl.) ili je to upit, tumačenje nekih prava i 
propisa i slično, u kojem slučaju biste upit trebali uputiti na odgovarajuća  službe za korisnike 
tijela javne vlasti 

Pristup informacijama možete ostvariti putem internetskih stranica tijela javne vlasti na 
kojima se nalaze brojne informacije te ih možete slobodno koristiti i ne trebate podnositi 
zahtjev da biste pristupili tim informacijama.

Ako se radi o informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, provjerite je li 
informacija već javno objavljena na internetskoj stranici tijela za koje smatrate da posjeduje 
informaciju ili na nekom od državnih portala (npr u Središnjem katalogu službenih dokumenata 
RH na poveznici http://www.digured.hr ili je već objavljena putem Portala otvorenih podataka 
RH https://data.gov.hr, odnosno na portalu za savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/   ili 
provjerite je li možda informacija već zatražena i objavljena na platformi 
https://imamopravoznati.org

Ako informacija nije već javno dostupna, konzultirajte Popis tijela javne vlasti  (na poveznici 
http://tjv.pristupinfo.hr) i saznajte kontakte službenika za informiranje u tijelu javne vlasti 
od kojeg želite dobiti informaciju, odnosno tijela za koje mislite da posjeduje informaciju i 
podnesite zahtjev. 

Zahtjev za pristup informacijama tijelu javne vlasti može se podnijeti na više načina:  usmeno 
(osobno ili telefonom) ili pisanim putem (poštom, osobno, telefaksom ili elektroničkom 
poštom). Ako želite, možete koristi i obrasce za podnošenje zahtjeva dostupne na poveznici  
http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir. 

Zahtjev mora sadržavati neke osnovne elemente:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti

• podatke iz kojih se lako može zaključiti koju informaciju tražite zahtjevom (opis ili 
naziv informacije odnosno dokumenta kojeg tražite) te 

• Vaše podatke (ime i prezime te adresa za fizičku osobu, naziv i sjedište za pravnu 
osobu).  

Ukoliko Vaš zahtjev nije dovoljno jasan ili nije potpun, tj. ne sadrži sve podatke, tijelo javne 
vlasti će Vas bez odlaganja pozvati da ga ispravite ili dopunite u roku od 5 dana. Ako ga ne 
ispravite, a iz prvotnog zahtjeva nije jasno što točno tražite, tijelo javne vlasti će u pravilu 
odbaciti Vaš zahtjev. Stoga budite otvoreni za suradnju sa službenicima za informiranje ako 
traže pojašnjenje zahtjeva, jer Vam jedino na taj način mogu pomoći u ostvarivanju Vašeg 
prava. 

U zahtjevu možete i naznačiti način na koji želite ostvariti pristup informaciji i niste dužni 
pozvati se na Zakon o pravu na pristup informacijama niti navesti svrhu za koju Vam trebaju. 
Tijelo javne vlasti koje bi od Vas zahtijevalo da preimenujete podnesak  u zahtjev za pristup 
informacijama ili navedete svrhu korištenja informacija postupalo bi suprotno Zakonu. Na 
takva traženja možete upozoriti Povjerenika predstavkom.

Od podnesenog zahtjeva uvijek možete odustati, ako ste primjerice u međuvremenu došli do 
tražene informacije drugim putem ili Vas jednostavno više ne zanima. O odustanku od zahtjeva 
obavijestite tijelo javne vlasti pisanim putem, elektroničkom poštom ili usmeno. 

Tijelo javne vlasti mora riješiti Vaš zahtjev u roku od 15 dana, odnosno dodatnih 15 dana ako 
Vas je obavijestilo o produženju roka, što bi trebalo učiniti u roku od 8 dana).

Ako je tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ustupilo je zahtjev drugom tijelu za koje 
je procijenilo da posjeduje informaciju, rok se računa od dana kada je drugo tijelo primilo 
ustupljeni zahtjev. Tijelo javne vlasti dužno je samo ustupiti zahtjev u roku od 8 dana (ako zna 
koje tijelo ima informaciju) i ne može Vas tražiti da sami ponovno podnosite zahtjev

U slučaju da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ne zna gdje se informacija nalazi, 
dužno je u roku od 15 dana donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva, koje uz obrazloženje mora 
sadržavati i uputu o pravnom lijeku – žalbi Povjereniku za informiranje. 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama je besplatno i na njega se ne plaćaju pristojbe.

Ono što tijela javne vlasti mogu naplatiti su samo stvarni materijalni troškovi (kopiranje, 
skeniranje, slanje poštom), ali Vas na to mora upozoriti slanjem izračuna i Vi na to možete 
pristati ili ne. 

Kriterije za naplatu troškova je propisala Povjerenica za informiranje i u osnovi obuhvaćaju 
0,25 kn po stranici kopije ili 0,80 po skeniranoj stranici odnosno troškove nosača informacija 
(npr. CD, DVD,  USB). 

Kriteriji ujedno preporučuju da tijela javne vlasti, ovisno o vlastitim mogućnostima, ne 
naplaćuju dostavu informacija ako je iznos manji od 50,00 kn, što iznosi 200 kopiranih 
stranica ili 62 skenirane stranice. 

Ako se radi o  većem broju dokumenata te bi troškovi bili veći od 150,00 kn, tijelo Vas može 
pozvati da položite iznos prije dostave informacija.

Tijela javne vlasti dužna su prema članku 10. ZPPI objavljivati čitav niz odluka i informacija 
na svojim internetskim stranicama kako bi osigurala transparentnost u donošenju odluka, 
transparentnost rada i planiranja, financijskog upravljanja te pružanja usluga i komunikacija 
s korisnicima.  

KOJE INFORMACIJE MOGU PRONAĆI NA INTERNETSKOJ 
TIJELA JAVNE VLASTI? 

U slučaju traženja tzv. vlastitih informacija, kao što su primjerice uvid u vlastiti zdravstveni 
karton,  takav uvid ostvaruje prema odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata, pa i Zakona 
o zaštiti osobnih podataka, a ne temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. U slučaju 
da Vam tijelo javne vlasti uskraćuje vlastite informacije možete se obratiti Agenciji  za zaštitu 
osobnih podataka. Više informacija možete pronaći na poveznici  www.azop.hr . 

Zakon o pravu na pristup informacijama ne primjenjuje se na informacije koje su Vam kao 
stranci (ili s njome izjednačenom osobom koja ima pravni interes) dostupne temeljem 
posebnih propisa.  

Umjesto službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti radi uvida u spis u kojem ste stranka 
trebate se obratiti na način kako je odredilo tijelo javne vlasti (osobi koja vodi Vaš predmet, 
pisarnici, posebnoj službi, i slično). Ako se ipak obratite tijelu javne vlasti, ono Vas treba 
obavijestiti da se u konkretnom slučaju Zakon ne primjenjuje i uputiti Vas na način ostvarivanja 
Vaših prava.

Kao i u slučaju ostvarivanja prava uvida u spis u kojem se stranka odnosno osoba kojoj se 
priznaje pravni interes, Zakon se ne primjenjuje niti na informacije za koje postoji obveza 
čuvanja tajnosti uređena propisima iz područja sigurnosno-obavještajnog sustava kao ni na 
klasificirane informacije međunarodnih organizacija ili drugih država odnosno klasificirane 
informacije domaćih tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s 
međunarodnim organizacijama ili drugim državama. 

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, 
objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize 
ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.  Drugim riječima, ako od tijela 
javne vlasti želite informaciju kako ostvariti svoje pravo npr. na poreznu olakšicu, ili želite 
tumačenje neke odredbe, ili analizu nestrukturiranog skupa podataka, npr. izračun mirovine, 
neće se raditi o pristupu informacijama.  

POSTOJE LI INFORMACIJE NA KOJE SE ZAKON NE 
PRIMJENJUJE? ILI SE TRAŽENJE NE SMATRA ZAHTJEVOM? 

U KOJEM ROKU ĆE MOJ ZAHTJEV BITI RIJEŠEN?

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV I ŠTO ON TREBA SADRŽAVATI? 

HOĆE LI ME PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRUŽANJE 
INFORMACIJE NEŠTO KOŠTATI?

ŠTO JE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I KOJA SU 
MOJA PRAVA?

TKO IMA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA? 
I KAKVIM INFORMACIJAMA?

ŠTO AKO ŽELIM PRISTUPITI INFORMACIJAMA O SAMOME  
SEBI? ILI INFORMACIJU O STANJU NEKOG PREDMETA U  
KOJEM SAM STRANKA ILI ZAINTERESIRANA OSOBA?

Na internetskoj stranici tijela javne vlasti biste trebali moći pronaći

 ◾ opće akte i odluke koje tijela donose 

 ◾ nacrte propisa i općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja 

 ◾ zaključke sa službenih sjednica tijela te dokumente usvojene na sjednicama 

 ◾ informacije o radu formalnih radnih tijela na kojima se odlučuje o pravima i interesima 
korisnika

 ◾ zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti  

 ◾ godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i sl.

 ◾ obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u 
natječajnom postupku te obavijest o ishodu 

 ◾ informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i 
voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt

 ◾ podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući 
dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi

 ◾ podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg 
dokumenta 

 ◾ informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 
drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa

 ◾ informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, 
informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza 
objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava

 ◾ informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz 
poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem

 ◾ registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti 
tijela javne vlasti, kao i informacija o načinu pristupa i ponovne uporabe

 ◾ obavijesti o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija na vidljivu mjestu (podaci za kontakt službenika za informiranje, 
obrasci, naknade) 

 ◾ odgovore na najčešće postavljana pitanja, informacije o načinu podnošenja upita 
građana i medija, kao i ostale korisničke informacije te vijesti

Ako uočite da tijelo javne vlasti ne objavljuje informacije koje je dužan objavljivati,  
možete podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje. 

Tijelo javne vlasti u tom će Vas u ovim slučajevima obavijestiti da se Zakon ne primjenjuje 
odnosno da se ne radi o zahtjevu za pristup informacijama i, ako ta mogućnost postoji, uputiti 
Vas kako možete dobiti odgovor. 

Pravo građana na pristup informacijama može se naći u sukobu s drugim priznatim 
vrijednostima, interesima i pravima. Osnovna se odnose na zaštitu privatnosti i osobnih 
podataka, nacionalne sigurnosti, gospodarskih interesa, intelektualnog vlasništva, i slično.  
Pristup informaciji može biti u suprotnosti s potrebom urednog obavljanja postupaka od strane 
tijela javne vlasti ili međunarodnih odnosa i ugovora pa čak i potrebom da se u pripremnoj fazi 
izrade neke informacije stavovi i mišljenja razmjenjuju slobodno i iskreno. 

ZPPI u članku 15. propisuje koji se razlozi ograničenja pristupa smatraju opravdanima.

Tijelo javne vlasti u većini slučajeva prethodno mora izvršiti procjenu opravdanosti ograničenja 
pristupa informacijama, odnosno provesti test razmjernosti i javnog interesa. To znači da tijelo 
javne vlasti mora u konkretnom slučaju procijeniti je li uskrata prava na pristup informaciji 
opravdana do te mjere da bi objavljivanje informacije usprkos ograničenju dovelo do štete po 
zaštićeni interes koja bi bila veća od koristi koja bi nastala pružanjem informacije. Važno je da 
tijelo javne vlasti kvalitetno obrazloži svoje argumente za obje opcije, kako bi se opravdanost 
rezultata mogla ispitati u žalbenom postupku pred Povjerenikom za informiranje. 

Tijelo javne vlasti može odbiti Vaš zahtjev ako ocijeni da jedan ili više međusobno povezanih 
podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo 
na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih 
informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i 
redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti je u tom slučaju dužno donijeti rješenje kojim će obrazložiti svoje argumente 
da se radi o zlouporabi prava, a Vi imate pravo žalbe Povjereniku za informiranje.

MOŽE LI MI TIJELO JAVNE VLASTI USKRATITI
PRISTUP INFORMACIJI? 

MOŽE LI TIJELO JAVNE VLASTI OCIJENITI MOJ ZAHTJEV 
ZLOUPORABOM PRAVA? 

Povjerenik za informiranje je neovisno tijelo koje štiti pravo na pristup informacijama i 
ponovnu uporabu informacija, prati kako se provodi Zakon o pravu  na pristup informacijama, 
te promiče ovo Ustavom i Zakonom zajamčeno pravo građana na pristup informacijama 
javnog karaktera.

Povjerenika za informiranje bira Hrvatski sabor na vrijeme od pet godina, a svake godine 
izvješćuje Hrvatski sabor o tome kako se ostvaruje ovo pravo i kako tijela javne vlasti 
provode Zakon o pravu na pristup informacijama.  Izvješće uključuje i osvrt na provedbu 
savjetovanja s javnošću.  

Povjerenik  građanima pomaže ostvariti svoje pravo na  pristup informaciju na slijedeći 
način:

• prima Vaše žalbe i odlučuje je li tijelo javne vlasti bilo u pravu kada Vam je uskratilo 
informaciju, odnosno naređuje mu da se pobrine da Vaš zahtjev bude riješen, ako 
ste žalbu podnijeli zbog tzv. šutnje uprave -  pri tome odluka Povjerenika ima pravnu 
snagu i tijelo javne vlasti je ne može ignorirati

• postupa po Vašim predstavkama, kada upozoravate da tijela javne vlasti nisu 
transparentna i otvorena u mjeri ili na način koji propisuje Zakon (npr. ne objavljuju 
informacije na internetskoj stranici ili ne provode savjetovanja s javnošću)  te ih 
usmjerava na pravilno postupanje,

• provodi inspekcijski nadzor nad tijelima javne vlasti, njih gotovo 6.000, utvrđujući 
moguće povrede Zakona i naređujući tijelu javne vlasti da uskladi svoje postupanje 
sa Zakonom

•  može sankcionirati tijelo javne vlasti koje krši Zakon neposredno ili pokretanjem 
postupka pred prekršajnim sudom

 • provodi edukacije, promiče pravo na pristup informacijama, potiče regulaciju, te 
izvještava javnost o provedbi Zakona.

Više o Povjereniku za informiranje i primjeni Zakona o pravu na pristup 
informacijama, uključujući i godišnja izvješća koje Povjerenik podnosi Hrvatskom 
saboru na www.pristupinfo.hr

TKO JE POVJERENIK ZA INFORMIRANJE I KAKVA JE 
NJEGOVA ULOGA U PROVEDBI SAVJETOVANJA S 
JAVNOŠĆU?

Pravo na pristup informacijama pravo svakoga građanina ili pravne osobe na pristup 
informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju 
se informacija želi koristiti.  

To je pravo zajamčeno Ustavom Republike Hrvatske i uređeno Zakonom o pravu na pristup 
informacijama (NN 25/13, 85/15; ZPPI).

Pravo na pristup informacijama možete ostvariti na dva temeljna načina: potražiti informaciju 
na internetskoj stranici tijela javne vlasti ili podnijeti zahtjev za pristup informacijama tijelu 
javne vlasti. 

U širem smislu, pristup informacijama uključuje i mogućnost sudjelovanja u javnim 
savjetovanjima te javnost rada sjednica tijela javne vlasti.

Osnovna načela ostvarivanja prava su:

• Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju 
ili pružaju na zahtjev korisnika, moraju biti 
pravodobne, potpune i točne

• Svi korisnici su jednaki i ravnopravni u ostvarivanju 
prava na pristup informacijama -  tijela javne vlasti 
ne smiju stavljati korisnika u nepovoljan položaj, a 
osobito pogodovati pojedinim korisnicima odnosno 
pružiti im informaciju prije nego ostalima

• Korisnik nije dužan navesti svrhu zbog koje traži 
pristup informaciji 

• Korisnik može informacijom slobodno raspolagati, 
odnosno informaciju može javno iznositi

OD KOGA SE MOGU DOBITI ILI TRAŽITI INFORMACIJE? 

Svatko ima pravo na informacije koje su javnog karaktera, a u posjedu su tijela javne vlasti.

To znači da svaki građanin (fizička osoba, u bilo kojem svojstvu) kao i svaka pravna osoba 
(tvrtka, udruga civilnog društva, medij, ustanova, i sl.) ima pravo na informaciju koja je javnog 
karaktera, bez obzira na državljanstvo, prebivalište ili sjedište (domaća ili strana fizička ili 
pravna osoba). 

Radi se o informacijama o radu tijela javne vlasti, njihovom odlučivanju i odlukama, 
financijskim pitanjima, odnosno svemu što je u vezi s njihovim radom ili organizacijom, osim 
u slučajevima kada su  informacija ili njezini dijelovi zaštićeni zakonom radi očuvanja drugih 
važnih interesa (npr. privatnosti ili nacionalne sigurnosti).  

Informacija pri tome obuhvaća sve već postojeće informacije u obliku dokumenata, zapisa ili 
u bilo kojem obliku zabilježenih informacija (pisanih, vizualnih, slušnih).

Informacije se  mogu tražiti od tijela javne vlasti – ona koja rade u javnom interesu temeljem 
propisane ovlasti ili djelokruga javne službe, financiraju se javnim sredstvima ili ih je osnovala 
država, županija, grad ili općina odnosno njihove pravne osobe.  U pravilu, sva tijela koja ni 
ulaze u privatni sektor obveznici su primjene ZPPI.

Tijela javne vlasti od kojih možete tražiti informacije su  državna tijela (npr. Vlada RH, Hrvatski 
sabor, Predsjednik RH), tijela državne uprave (npr. ministarstva, uredi državne uprave), 
pravosudna tijela (sudovi, državna odvjetništva), lokalna samouprava (općine, gradovi, 
županije), tijela s javnim ovlastima i tijela koja obavljaju javnu službu (npr. škole i fakulteti, 
zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, agencije i zavodi, komore), trgovačka društva 
u većinskom javnom vlasništvu i druge pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna 
ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno iz javnih 
sredstava.

Popis tijela javne vlasti možete na stranici Povjerenika za informiranje na poveznici  
http://tjv.pristupinfo.hr

TREBAM INFORMACIJU – ODAKLE POČETI? 

Razmislite tražite li informaciju o sebi ili ste stranka u određenim postupcima kod tijela javne 
vlasti te Vas zanima tijek postupka, jer u tim slučajevima uvid u te podatke ostvarujete prema 
posebnim zakonima

Razmislite je li ono što planirate zatražiti informacija u smislu Zakona o pravu na pristup 
informacijama (gotova informacija, dokument, zapis i sl.) ili je to upit, tumačenje nekih prava i 
propisa i slično, u kojem slučaju biste upit trebali uputiti na odgovarajuća  službe za korisnike 
tijela javne vlasti 

Pristup informacijama možete ostvariti putem internetskih stranica tijela javne vlasti na 
kojima se nalaze brojne informacije te ih možete slobodno koristiti i ne trebate podnositi 
zahtjev da biste pristupili tim informacijama.

Ako se radi o informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama, provjerite je li 
informacija već javno objavljena na internetskoj stranici tijela za koje smatrate da posjeduje 
informaciju ili na nekom od državnih portala (npr u Središnjem katalogu službenih dokumenata 
RH na poveznici http://www.digured.hr ili je već objavljena putem Portala otvorenih podataka 
RH https://data.gov.hr, odnosno na portalu za savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/   ili 
provjerite je li možda informacija već zatražena i objavljena na platformi 
https://imamopravoznati.org

Ako informacija nije već javno dostupna, konzultirajte Popis tijela javne vlasti  (na poveznici 
http://tjv.pristupinfo.hr) i saznajte kontakte službenika za informiranje u tijelu javne vlasti 
od kojeg želite dobiti informaciju, odnosno tijela za koje mislite da posjeduje informaciju i 
podnesite zahtjev. 

Zahtjev za pristup informacijama tijelu javne vlasti može se podnijeti na više načina:  usmeno 
(osobno ili telefonom) ili pisanim putem (poštom, osobno, telefaksom ili elektroničkom 
poštom). Ako želite, možete koristi i obrasce za podnošenje zahtjeva dostupne na poveznici  
http://www.pristupinfo.hr/pravni-okvir. 

Zahtjev mora sadržavati neke osnovne elemente:

• naziv i sjedište tijela javne vlasti

• podatke iz kojih se lako može zaključiti koju informaciju tražite zahtjevom (opis ili 
naziv informacije odnosno dokumenta kojeg tražite) te 

• Vaše podatke (ime i prezime te adresa za fizičku osobu, naziv i sjedište za pravnu 
osobu).  

Ukoliko Vaš zahtjev nije dovoljno jasan ili nije potpun, tj. ne sadrži sve podatke, tijelo javne 
vlasti će Vas bez odlaganja pozvati da ga ispravite ili dopunite u roku od 5 dana. Ako ga ne 
ispravite, a iz prvotnog zahtjeva nije jasno što točno tražite, tijelo javne vlasti će u pravilu 
odbaciti Vaš zahtjev. Stoga budite otvoreni za suradnju sa službenicima za informiranje ako 
traže pojašnjenje zahtjeva, jer Vam jedino na taj način mogu pomoći u ostvarivanju Vašeg 
prava. 

U zahtjevu možete i naznačiti način na koji želite ostvariti pristup informaciji i niste dužni 
pozvati se na Zakon o pravu na pristup informacijama niti navesti svrhu za koju Vam trebaju. 
Tijelo javne vlasti koje bi od Vas zahtijevalo da preimenujete podnesak  u zahtjev za pristup 
informacijama ili navedete svrhu korištenja informacija postupalo bi suprotno Zakonu. Na 
takva traženja možete upozoriti Povjerenika predstavkom.

Od podnesenog zahtjeva uvijek možete odustati, ako ste primjerice u međuvremenu došli do 
tražene informacije drugim putem ili Vas jednostavno više ne zanima. O odustanku od zahtjeva 
obavijestite tijelo javne vlasti pisanim putem, elektroničkom poštom ili usmeno. 

Tijelo javne vlasti mora riješiti Vaš zahtjev u roku od 15 dana, odnosno dodatnih 15 dana ako 
Vas je obavijestilo o produženju roka, što bi trebalo učiniti u roku od 8 dana).

Ako je tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ustupilo je zahtjev drugom tijelu za koje 
je procijenilo da posjeduje informaciju, rok se računa od dana kada je drugo tijelo primilo 
ustupljeni zahtjev. Tijelo javne vlasti dužno je samo ustupiti zahtjev u roku od 8 dana (ako zna 
koje tijelo ima informaciju) i ne može Vas tražiti da sami ponovno podnosite zahtjev

U slučaju da tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju i ne zna gdje se informacija nalazi, 
dužno je u roku od 15 dana donijeti rješenje o odbacivanju zahtjeva, koje uz obrazloženje mora 
sadržavati i uputu o pravnom lijeku – žalbi Povjereniku za informiranje. 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama je besplatno i na njega se ne plaćaju pristojbe.

Ono što tijela javne vlasti mogu naplatiti su samo stvarni materijalni troškovi (kopiranje, 
skeniranje, slanje poštom), ali Vas na to mora upozoriti slanjem izračuna i Vi na to možete 
pristati ili ne. 

Kriterije za naplatu troškova je propisala Povjerenica za informiranje i u osnovi obuhvaćaju 
0,25 kn po stranici kopije ili 0,80 po skeniranoj stranici odnosno troškove nosača informacija 
(npr. CD, DVD,  USB). 

Kriteriji ujedno preporučuju da tijela javne vlasti, ovisno o vlastitim mogućnostima, ne 
naplaćuju dostavu informacija ako je iznos manji od 50,00 kn, što iznosi 200 kopiranih 
stranica ili 62 skenirane stranice. 

Ako se radi o  većem broju dokumenata te bi troškovi bili veći od 150,00 kn, tijelo Vas može 
pozvati da položite iznos prije dostave informacija.

Tijela javne vlasti dužna su prema članku 10. ZPPI objavljivati čitav niz odluka i informacija 
na svojim internetskim stranicama kako bi osigurala transparentnost u donošenju odluka, 
transparentnost rada i planiranja, financijskog upravljanja te pružanja usluga i komunikacija 
s korisnicima.  

KOJE INFORMACIJE MOGU PRONAĆI NA INTERNETSKOJ 
TIJELA JAVNE VLASTI? 

U slučaju traženja tzv. vlastitih informacija, kao što su primjerice uvid u vlastiti zdravstveni 
karton,  takav uvid ostvaruje prema odredbama Zakona o zaštiti prava pacijenata, pa i Zakona 
o zaštiti osobnih podataka, a ne temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. U slučaju 
da Vam tijelo javne vlasti uskraćuje vlastite informacije možete se obratiti Agenciji  za zaštitu 
osobnih podataka. Više informacija možete pronaći na poveznici  www.azop.hr . 

Zakon o pravu na pristup informacijama ne primjenjuje se na informacije koje su Vam kao 
stranci (ili s njome izjednačenom osobom koja ima pravni interes) dostupne temeljem 
posebnih propisa.  

Umjesto službeniku za informiranje u tijelu javne vlasti radi uvida u spis u kojem ste stranka 
trebate se obratiti na način kako je odredilo tijelo javne vlasti (osobi koja vodi Vaš predmet, 
pisarnici, posebnoj službi, i slično). Ako se ipak obratite tijelu javne vlasti, ono Vas treba 
obavijestiti da se u konkretnom slučaju Zakon ne primjenjuje i uputiti Vas na način ostvarivanja 
Vaših prava.

Kao i u slučaju ostvarivanja prava uvida u spis u kojem se stranka odnosno osoba kojoj se 
priznaje pravni interes, Zakon se ne primjenjuje niti na informacije za koje postoji obveza 
čuvanja tajnosti uređena propisima iz područja sigurnosno-obavještajnog sustava kao ni na 
klasificirane informacije međunarodnih organizacija ili drugih država odnosno klasificirane 
informacije domaćih tijela javne vlasti koje nastaju ili se razmjenjuju u okviru suradnje s 
međunarodnim organizacijama ili drugim državama. 

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, 
objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize 
ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.  Drugim riječima, ako od tijela 
javne vlasti želite informaciju kako ostvariti svoje pravo npr. na poreznu olakšicu, ili želite 
tumačenje neke odredbe, ili analizu nestrukturiranog skupa podataka, npr. izračun mirovine, 
neće se raditi o pristupu informacijama.  

POSTOJE LI INFORMACIJE NA KOJE SE ZAKON NE 
PRIMJENJUJE? ILI SE TRAŽENJE NE SMATRA ZAHTJEVOM? 

U KOJEM ROKU ĆE MOJ ZAHTJEV BITI RIJEŠEN?

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV I ŠTO ON TREBA SADRŽAVATI? 

HOĆE LI ME PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PRUŽANJE 
INFORMACIJE NEŠTO KOŠTATI?

ŠTO JE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I KOJA SU 
MOJA PRAVA?

TKO IMA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA? 
I KAKVIM INFORMACIJAMA?

ŠTO AKO ŽELIM PRISTUPITI INFORMACIJAMA O SAMOME  
SEBI? ILI INFORMACIJU O STANJU NEKOG PREDMETA U  
KOJEM SAM STRANKA ILI ZAINTERESIRANA OSOBA?

Na internetskoj stranici tijela javne vlasti biste trebali moći pronaći

 ◾ opće akte i odluke koje tijela donose 

 ◾ nacrte propisa i općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja 

 ◾ zaključke sa službenih sjednica tijela te dokumente usvojene na sjednicama 

 ◾ informacije o radu formalnih radnih tijela na kojima se odlučuje o pravima i interesima 
korisnika

 ◾ zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti  

 ◾ godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i sl.

 ◾ obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u 
natječajnom postupku te obavijest o ishodu 

 ◾ informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i 
voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt

 ◾ podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući 
dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi

 ◾ podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg 
dokumenta 

 ◾ informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 
drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa

 ◾ informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, 
informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza 
objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava

 ◾ informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz 
poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem

 ◾ registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti 
tijela javne vlasti, kao i informacija o načinu pristupa i ponovne uporabe

 ◾ obavijesti o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija na vidljivu mjestu (podaci za kontakt službenika za informiranje, 
obrasci, naknade) 

 ◾ odgovore na najčešće postavljana pitanja, informacije o načinu podnošenja upita 
građana i medija, kao i ostale korisničke informacije te vijesti

Ako uočite da tijelo javne vlasti ne objavljuje informacije koje je dužan objavljivati,  
možete podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje. 

Tijelo javne vlasti u tom će Vas u ovim slučajevima obavijestiti da se Zakon ne primjenjuje 
odnosno da se ne radi o zahtjevu za pristup informacijama i, ako ta mogućnost postoji, uputiti 
Vas kako možete dobiti odgovor. 

Pravo građana na pristup informacijama može se naći u sukobu s drugim priznatim 
vrijednostima, interesima i pravima. Osnovna se odnose na zaštitu privatnosti i osobnih 
podataka, nacionalne sigurnosti, gospodarskih interesa, intelektualnog vlasništva, i slično.  
Pristup informaciji može biti u suprotnosti s potrebom urednog obavljanja postupaka od strane 
tijela javne vlasti ili međunarodnih odnosa i ugovora pa čak i potrebom da se u pripremnoj fazi 
izrade neke informacije stavovi i mišljenja razmjenjuju slobodno i iskreno. 

ZPPI u članku 15. propisuje koji se razlozi ograničenja pristupa smatraju opravdanima.

Tijelo javne vlasti u većini slučajeva prethodno mora izvršiti procjenu opravdanosti ograničenja 
pristupa informacijama, odnosno provesti test razmjernosti i javnog interesa. To znači da tijelo 
javne vlasti mora u konkretnom slučaju procijeniti je li uskrata prava na pristup informaciji 
opravdana do te mjere da bi objavljivanje informacije usprkos ograničenju dovelo do štete po 
zaštićeni interes koja bi bila veća od koristi koja bi nastala pružanjem informacije. Važno je da 
tijelo javne vlasti kvalitetno obrazloži svoje argumente za obje opcije, kako bi se opravdanost 
rezultata mogla ispitati u žalbenom postupku pred Povjerenikom za informiranje. 

Tijelo javne vlasti može odbiti Vaš zahtjev ako ocijeni da jedan ili više međusobno povezanih 
podnositelja putem jednog ili više funkcionalno povezanih zahtjeva očito zloupotrebljava pravo 
na pristup informacijama, a osobito kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih 
informacija ili zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi do opterećivanja rada i 
redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti je u tom slučaju dužno donijeti rješenje kojim će obrazložiti svoje argumente 
da se radi o zlouporabi prava, a Vi imate pravo žalbe Povjereniku za informiranje.

MOŽE LI MI TIJELO JAVNE VLASTI USKRATITI
PRISTUP INFORMACIJI? 

MOŽE LI TIJELO JAVNE VLASTI OCIJENITI MOJ ZAHTJEV 
ZLOUPORABOM PRAVA? 

Povjerenik za informiranje redovito prati provedbu članka 11. o savjetovanjima s javnošću 
i to na više načina: postupanjem po predstavkama građana, pružanjem pomoći po upitima 
tijela javne vlasti, putem analitičkih praćenja kojim ispituje kvalitetu postupanja pojedinih 
skupina tijela javne vlasti, te putem podataka koja tijela javne vlasti dostavljaju u svojim 
godišnjim izvješćima Povjereniku. Na propuste upozorava tijela javne vlasti te o rezultatima 
praćenja izvještava Hrvatski sabor. Također, zajedno s Uredom za udruge redovito provodi 
edukacije o provedbi savjetovanja s javnošću.
Ako uočite neodgovarajuću primjenu članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, 
pozivamo Vas da se obratite Povjereniku za informiranje predstavkom na adresu ppi@
pristupinfo.hr,  posebno ako tijelo koje je obveznik provedbe savjetovanja nije:

- Objavilo ili ažuriralo plan savjetovanja;
- Provelo savjetovanje za akt za koji je propisana zakonska obveza provedbe savjetovanja;
- Savjetovanje nije provedeno u zakonskom roku od 30 dana, odnosno rok je skraćen 

bez navođenja opravdanog razloga;
- Ako unutar 30 dana od dana zatvaranja savjetovanja tijelo nije objavilo izvješće o 

provedenom savjetovanju;
- Ako u izvješću nisu navedena očitovana za neprihvaćanje pojedinih prijedloga.

Kada uoči nepravilnosti u provedbi savjetovanja s javnošću Povjerenik za informiranje se 
obraća tijelu javne vlasti tijelima s detaljno obrazloženim nalazima vezanim uz povrede 
zakonske odredbe članka 11. te uputom za postupanje, uz poziv tijelu da ispravi učinjeno 
odnosno izvijesti Povjerenika u roku od 15 dana. Za one akte za koje je savjetovanje bilo 
organizirano u trajanju kraćem nego što je to Zakonom utvrđeno, Povjerenik u pravilu 
traži  ili produljenje roka savjetovanja ili organiziranje još jednog kruga savjetovanja do 
kumulativno ispunjenog zakonskog roka.
U slučaju da tijelo nastavi kršiti odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, 
inspektori iz Službe za zaštitu prava na pristup informacijama odlaze provode inspekcijski 
nadzor temeljem kojeg izriču mjere za usklađivanje postupanja sa Zakonom.  U određenim 
slučajevima moguće je i izricanje novčanih sankcija.

Ako uočite da tijelo javne vlasti ne poštuje obvezu provedbe savjetovanja s javnošću 
upozorite na to Povjerenika za informiranje putem predstavke.

ŠTO MOGU UČINITI AKO SE SAVJETOVANJA NE 
PROVODE U SKLADU SA ZAKONOM O PRAVU NA 
PRISTUP INFORMACIJAMA? 

Ako želite znati više!

U okviru napora koji se ulažu u unaprjeđenje primjene Zakona o pravu na pristup 
informacijama, Povjerenik za informiranje je izradio i objavio Smjernice za primjenu članka 
11. Zakona o pravu na pristup informacijama, koje su dostupne na poveznici http://www.
pristupinfo.hr/pravni-okvir/ kao i Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice 
lokalne i područne regionalne samouprave, koji možete preuzeti na poveznici http://www.
pristupinfo.hr/dokumenti-i-publikacije/.

Podnošenje predstavki

Predstavke Povjereniku za informiranje možete uputiti 

• e-poštom: ppi@pristupinfo.hr

• poštom ili osobnom dostavom podneska u ured u Jurišićevoj 19, Zagreb

• telefonom na zapisnik

Korisne poveznice 

Povjerenik za informiranje – www.pristupinfo.hr

Portal e-savjetovanja -  https://esavjetovanja.gov.hr/ 

Ured za udruge Vlade RH – https://udruge.gov.hr 

Ured za zakonodavstvo Vlade RH – Procjena učinaka propisa 
https://zakonodavstvo.gov.hr/procjena-ucinaka-propisa/215 

Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb
www.pristupinfo.hr

Telefon: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr

Publikacija je izrađena u okviru projekta 

„Podrška primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama“, uz financijsku potporu Zaklade 
Konrad Adenauer u Republici Hrvatskoj.

Sadržaj iznesen u ovoj publikaciji ne odražava službene stavove Zaklade Konrad Adenauer.

AKTIVNI GRAĐANI – SUDJELUJMO U 
DONOŠENJU ODLUKA!

UKLJUČIMO SE U KREIRANJE PROPISA I ODLUKA 
PUTEM SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Povjerenik za informiranje
www.pristupinfo.hr

Zagreb, 2017.
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