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1. UVOD 

Čime se mjeri uspješnost demokracije, odnosno koji je to segment društva koji bismo 

mogli unaprijediti da se ona produbi i oplemeni? Što čini razliku između naprednih i 

uspješnih zemalja koje promiču ideale civilnog društva, te njeguju Rousseauove pionirske 

ideje o stvaranju slobodne građanske države u kojoj je opća volja izvor i temelj svakog prava, 

i onih država kojima je demokracija samo isprazna fraza, kulisa, poput Potemkinovih sela, za 

zavaravanje i obmanjivanje masa? 

Na takva pitanja nije lako dati jedinstveni odgovor, ali vrlo se lako može utvrditi da 

Vlast koja između sebe i građana podigne zidove, te postane nepristupačna i zatvorena 

poput masonske lože, vrlo lako upadne u začarani krug korupcije, rak - rane suvremenog 

društva, koja ga poput Trojanskog konja potkopava iznutra. 

No, i za to postoji lijek - pravo na pristup informacijama, odnosno sloboda 

informiranja ili dostupnost informacija, temeljno je ljudsko pravo zajamčeno brojnim 

ustavima, i jedna od civilizacijskih tekovina koja je preduvjet razvoja modernog 

demokratskog društva i koja je utkana u najvažnije međunarodne dokumente. 

Simbolički rečeno, pravo na pristup informacijama je alat koji bi trebao demaskirati 

tijela javne vlasti i razbiti famu o njihovoj nedodirljivosti i zatvorenosti i koji bi javnu upravu 

smjestio u „kuću od stakla" kroz koju bi građani trebali vidjeti svoje „agente" kako djeluju u 

njihovom interesu. 

Ignorirajući cinike koji dostizanje takvog ideala nazivaju Sizifovim poslom, trebali 

bismo iskoristiti sve zakonske mogućnosti, znanja i prilike koje bi nam mogle olakšati 

postizanje tog, naizgled dalekog cilja - transparentne, otvorene i pristupačne javne uprave. 
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2. ZAKONODAVNI OKVIR U REPUBLICI HRVATSKOJ 

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. godine, koja je na 

snazi u Republici Hrvatskoj od 5. studenoga 1997. godine, uređuje slobodu izražavanja te se 

člankom 10. propisuje sljedeće: 

„Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu mišljenja i 

slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na 

granice. Ovaj članak ne sprečava države da podvrgnu režimu dozvola ustanove koje obavljaju 

djelatnosti radija ili televizije te kinematografsku djelatnost. 

Kako ostvarivanje tih sloboda obuhvaća dužnosti i odgovornosti, ono može biti podvrgnuto 

formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom, koji su u 

demokratskom društvu nužni radi interesa državne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili 

javnog reda i mira, radi sprečavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala, radi 

zaštite ugleda ili prava drugih, radi sprečavanja odavanja povjerljivih informacija ili radi 

očuvanja autoriteta i nepristranosti sudbene vlasti." 

Pravo građana na traženje i dobivanje informacija u Republici Hrvatskoj ustavno je 

pravo propisano člankom 38. stavkom 4. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10 - pročišćeni 

tekst). Navedena odredba Ustava propisuje sljedeće: „Jamči se pravo na pristup 

informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama 

moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna 

u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.". 

Sloboda informiranja te dostupnost informacija regulirana je Zakonom o pravu na 

pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10). Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup 

informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju 

se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i 

postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj je Zakona omogućiti i 

osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem 

otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. 

4 



Kao podzakonski akt kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u primjeni je 

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na 

pristup informacijama (NN 137/04). 

Obzirom da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup 

informacijama (144/2010) stupio na snagu 30. prosinca 2010. godine, a da se predmetno 

Izvješće odnosi na provedbu Zakona u 2010. godini, na izmijenjene i dopunjene odredbe se u 

ovom Izvješću pozivamo samo iznimno kada to držimo potrebnim i svrhovitim. U skladu s 

navedenim, izraz „Zakon" u daljnjem tekstu se odnosi samo na Zakon o pravu na pristup 

informacijama (NN 172/2003), isključujući odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o pravu na pristup informacijama (NN 144/2010). Termin „novi Zakon" u daljnjem tekstu 

koristimo za pročišćeni tekst Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003 i 

144/2010). Kad se pozivamo isključivo na odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o pravu na pristup informacijama (NN 144/2010), i u daljnjem tekstu navodimo njegov 

potpuni naziv. 

3. TIJELA JAVNE VLASTI I NJIHOVE OBVEZE PREMA ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP 

INFORMACIJAMA 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 173/03) u članku 3. stavku 1. točki 2. 

propisuje da su tijela javne vlasti državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne 

ovlasti. 

Temeljem navedene odredbe. Vlada Republike Hrvatske je 10. veljače 2010. godine 

objavila Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN 19/2010). 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama od 22. 

prosinca 2010. godine (NN 144/2010), a koji je stupio na snagu 30. prosinca 2010. godine, 

izmijenjen je članak 3. Zakona na način da se krug tijela javne vlasti koja su obvezna 

postupati po Zakonu proširuje na pravne osobe čiji su programi ili djelovanje djelomično ili u 

cijelosti zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz 
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državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao 

i na trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo. 

S obzirom da se ovo Izvješće odnosi na provedbu Zakona o pravu na pristup 

informacijama u tijelima javne vlasti u 2010. godini, valjalo je u njega uvrstiti samo ona tijela 

javne vlasti koja se nalaze na prethodno navedenom Popisu budući da su jedino Popisom 

obuhvaćena tijela javne vlasti bila obveznik provedbe Zakona u 2010. godini. 

Zakonskim odredbama propisane su obveze tijela javne vlasti glede ostvarivanja 

prava na pristup informacijama, kao i mjere za osiguranje javnosti njihovog rada. 

Tijela javne vlasti bila su dužna informacije kojima raspolažu redovito objavljivati kako 

je to određeno posebnim zakonom ili drugim općim aktom, uz uvjet objave jedanput 

mjesečno, na primjeren i dostupan način radi upoznavanja javnosti. 

Dodatno je bilo propisano da su, neovisno o pojedinačnim zahtjevima kojima se traži 

ostvarivanje prava na pristup informaciji, tijela javne vlasti obvezna na prikladan način, u 

službenim glasilima ili na informatičkom mediju objaviti posebno svoje odluke i mjere kojima 

se utječe na interese ovlaštenika, s razlozima za njihovo donošenje, informacije o svom radu, 

uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, 

informacije o podnesenim zahtjevima , predstavkama, peticijama, prijedlozima, kao i drugim 

aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema tijelu javne vlasti, informacije o natječaju i 

natječajnoj dokumentaciji za javne nabave te nacrte zakona i podzakonskih akata iz svoje 

nadležnosti, uz obvezu omogućavanja ovlaštenicima da se u primjerenom roku o njima 

očituju. 

Pristup traženim informacijama tijela javne vlasti su bila dužna omogućiti i 

neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku koji je podnio zahtjev, uvidom u dokumente 

i pravljenjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dostavljanjem 

ovlašteniku koji je podnio zahtjev preslika dokumenta koji sadrže traženu informaciju te na 

drugi način kojim se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama. 
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Neovisno o obvezama koje se direktno odnose na postupanje po zahtjevu ovlaštenika 

odnosno na obvezu objavljivanja informacija, Zakonom su bile propisane i druge obveze 

tijela javne vlasti, a kojima se osigurava otvorenost i javnost njihovog djelovanja. 

Radi osiguravanja pristupa informacijama, tijela javne vlasti imala su obvezu 

donošenja odluke kojom je bilo potrebno odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama te upoznati javnost sa službenim podacima o 

službeniku za informiranje, kao i o načinu njegova rada. 

Tijela javne vlasti imala su obvezu posebnom odlukom ustrojiti katalog informacija, a 

koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom 

osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup. 

Tijela javne vlasti bila su dužna voditi poseban službeni upisnik o zahtjevima, 

postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama. 

Sva tijela javne vlasti bila su dužna podnositi izvješće o provedbi Zakona za prethodnu 

godinu najkasnije do 31. siječnja ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave. 

4. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA 

Sukladno odredbama Zakona, nadzor nad njegovom primjenom u 2010. godine 

provodilo je Ministarstvo uprave. 

Ministarstvo uprave je 17. prosinca 2010. godine poslalo okružnicu tijelima javne 

vlasti u Republici Hrvatskoj te ih izvijestilo da su dužni do 31. siječnja 2011. godine poslati 

izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

Agencija je temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup 

informacijama (144/2010), kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama, 

dobila u nadležnost nadzor nad provođenjem Zakona tek 2. siječnja 2011. godine. 
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U tom smislu Agencija za zaštitu osobnih podataka sastavlja predmetno objedinjeno 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2010. godinu Hrvatskom 

saboru, a da u istoj godini nije imala nadležnost nadzora nad provedbom Zakona. 

Ministarstvo uprave je na upit Agencije o provedenim nadzornim aktivnostima nad 

provođenjem Zakona u 2010. godini, a u skladu s člankom 24. Zakona, Agenciji za zaštitu 

osobnih podataka dostavilo sljedeće podatke: 

Ministarstvo uprave je tijekom 2010. godine zaprimilo ukupno 21 predstavku radi 

ostvarivanja prava na pristup informacijama. 

Od ukupno 21 predstavke, 2 su Ministarstvu uprave dostavljene na znanje, 13 ih je 

riješeno davanjem odgovarajućih uputa ili traženjem očitovanja od tijela javne vlasti 

na čije postupanje su se ovlaštenici prava na pristup informacijama žalili, dok je 6 

predstavki i dalje u postupku rješavanja. 

5. METODOLOGIJA IZVJEŠĆIVANJA 

Rok za podnošenje pojedinačnih izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona bio je 

31. siječnja 2011. godine, međutim Agencija za zaštitu osobnih podataka je u ovo 

objedinjeno Izvješće uvrstila i sva ona pojedinačna izvješća koja su zaprimljena zaključno s 

28. veljače 2011. godine., obzirom da je Agencija uslijed selidbe u drugi poslovni prostor i 

promjene poslovnice pošte primala izvješća na dvije adrese i imala teškoća s utvrđivanjem 

točnih termina primitka pismonosnih pošiljaka. 

Sva ona izvješća koja su u Agenciji zaprimljena nakon 28. veljače 2011. godine nismo 

uzimali u obzir te kod ovih tijela javne vlasti navodimo da izvješća nisu dostavljena, jednako 

kao i kod onih tijela javne vlasti koja izvješća uopće nisu dostavila. 

Kao što je gore već navedeno, Ministarstvo uprave je tijelima javne vlasti poslalo 

okružnicu o obvezi podnošenja izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini. U sklopu okružnice 

tijelima javne vlasti dostavljena je i tabela u kojem obliku je, sukladno naputku Ministarstva 

uprave, trebalo i sastaviti navedena izvješća. 
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Navedena tabela se sastoji od sljedećih rubrika: 

Naziv tijela, adresa Broj 

broj usvojenih /,iht|rv.i 

broj "odbijenih zahtjeva'šu^ladno'čt'^., st. 1. Zakona 

broj iistupljL-nih rahtjev.i 

broj usvojenih z.ihtjev.i z,i i--pi.tv.ik ih dopunu mfoimjcijo 

hroj ocJhrict-nih .MhtjPVii 7a ispmvdk ih dopunu mfomicir iji ' 

hi oj z.ihl jfv.i njesenih izvan rok.i 

broj izjavljenih /.libi 

broj odlujiMiih <\ill)i 

hi oj p o d i u ' . f i n h tu.'bi 

podaci o objavljenim informacijama sukladno čl. 20. Zakona 

Razvidno je da rubrike tabele slijede podatke koje je potrebno navesti u pojedinačnim 

izvješćima, a kako je to propisano člankom 25. stavkom 2. i 3. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama. Može se primijetiti da je iz tabele 

izostavljena jedino rubrika „broj izdanih obavijesti, sukladno članku 15. stavku 2. ovoga 

Zakona", a kako je propisano člankom 25. stavkom 2. točkom 3. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona. 

Neovisno o tomu, ovo objedinjeno izvješće u svojim grafičkim prikazima sadrži i 

navedenu rubriku jer nam je određeni broj tijela javne vlasti dostavio i taj podatak. 
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S obzirom da predmetni dokument predstavlja Sažetak Izvješća o provedbi Zakona o 

pravu na pristup informacijama za 2010. godinu, ovdje smo ispustili poglavlje „Pregled rada u 

tijelima javne vlasti", kao i detaljne grafičke prikaze o provedbi Zakona, kako u pojedinačnim, 

tako i u zbirnim tijelima javne vlasti. 

U cjelovitom Izvješću u poglavlju „Pregled rada u tijelima javne vlasti" slijedimo 

redoslijed tijela javne vlasti objavljen u Popisu tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN 

19/2010). 

Za svako pojedinačno tijelo javne vlasti s Popisa navodimo sve podatke koji su nam 

dostavljeni. 

U tom smislu ukratko navodimo iskazane podatke iz tabele, a posebice podatke o 

visini ostvarene naknade, podatke o objavljenim informacijama te obrazloženje i ocjenu 

postojećeg stanja ukoliko je isto dostavljeno. Ukoliko izvješće nije dostavljeno, isto i 

navodimo. 

U slučaju zbirnog navođenja tijela javne vlasti navodimo broj obveznika za dostavu 

izvješća za svaku kategoriju te broj dostavljenih izvješća uz naznaku postotka izvješća koja su 

nam dostavljena. Ovisno o tomu koliko je pojedinih tijela javne vlasti iz pojedine kategorije 

dostavilo izvješća, navodimo ili poimence ona tijela javne vlasti koja su dostavila pojedinačna 

izvješća iz pojedine kategorije tijela javne vlasti (npr. lučke uprave jer je samo manji broj 

lučkih uprava dostavio izvješća), odnosno ona tijela iz pojedine kategorije koja nisu dostavila 

izvješća (npr. sudovi jer samo manji broj sudova nije dostavio izvješća). 

Nakon toga dajemo nekoliko primjera izvješća za svaku pojedinu kategoriju. Izabrali 

smo izvješća onih tijela koja su detaljnije ispunila tabelu, navela informacije koje objavljuju 

sukladno Zakonu te obrazložila i ocijenila postojeće stanje, a posebice ona izvješća u kojima 

se navode problemi ili opažanja karakteristična za veći broj tijela javne vlasti iz kategorije 

kojoj pripadaju. Ponekad su obrazloženja koja se navode (npr. u slučaju odbijanja zahtjeva) 

suprotna zakonskim odredbama, tako da izabrana izvješća ne predstavljaju nužno i primjer 
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dobre prakse. 0 tome detaljno raspravljamo u poglavlju „Ocjena stanja i prijedlozi za 

unapređenje". 

Na kraju, radi preglednosti i lakšeg snalaženja u cjelovitom Izvješću, donosimo 

detaljne i iscrpne grafičke prikaze o provedbi Zakona u tijelima javne vlasti tijekom 2010. 

godine, a koji slijede metodologiju tabele za pojedinačna izvješća. 

Brojevi u grafikonima pod rubrikama „informacije koje su dostavljene sukladno 

članku 20. Zakona" te „obrazloženje i ocjena postojećeg stanja" označavaju broj tijela javne 

vlasti koja su nam dostavila podatke iz navedenih rubrika, a ne broj objavljenih informacija. 

Napominjemo da smo u te brojeve ubrojili sva ona tijela javne vlasti koja su nam dostavila 

barem naznaku web stranice ili službenog glasila, odnosno ocijenila stanje barem jednom 

riječju. 

6. OCJENA STANJA I PRIJEDLOZI ZA UNAPREĐENJE 

6.1. Kvalifikacija zahtjeva za ostvarenje prava na pristup informacijama 

Uočen je problem kvalifikacije je li neki zahtjev prema tijelu javne vlasti ujedno i 

zahtjev za pravo na pristup informacijama. Najveći broj tijela javne vlasti pozivao se na uputu 

Ministarstva uprave kojom su obaviješteni da u izvješća o provedbi Zakona trebaju uvrstiti 

samo one zahtjeve koji se izrijekom pozivaju na Zakon. Ovakva uputa, prema mišljenju 

Agencije za zaštitu osobnih podataka, ima nekoliko dalekosežnih posljedica. 

Kao prvo, pojedina izvješća sadrže zahtjeve za pravo na pristup informacijama u 

kojima su se ovlaštenici pozivali izrijekom na Zakon o pravu na pristup informacijama, a koji u 

naravi nisu zahtjevi na koje se treba primijeniti navedeni Zakon. Ovaj problem je djelomično 

riješen člankom 1. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup 

informacijama kojim je propisano da se odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju kad je 

dostupnost informacijama iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka 

propisom utvrđena, kao i kad je informacija dostupna primjenom drugog propisa. 
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Konkretan primjer bio bi kada bi ovlaštenik odnosno korisnik prava na informaciju koji 

je ujedno i stranka u upravnom postupku koji se vodi kod pojedinog tijela javne vlasti podnio 

zahtjev tom tijelu javne vlasti da mu se omogući uvid u spis predmeta te se u navedenom 

zahtjevu izrijekom pozvao na odredbe Zakona. Budući je člankom 84. stavkom 1. Zakona o 

općem upravnom postupku (NN 47/09) propisano da se stranke i druge osobe koje dokažu 

pravni interes imaju pravo obavijestiti o tijeku postupka i razgledati spis predmeta..., tijelo 

javne vlasti kojem je zahtjev upućen ne bi trebalo donijeti rješenje jer je informacija u 

konkretnom slučaju dostupna primjenom ZUP-a te bi sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona trebalo o istom pravu pisanim putem obavijestiti 

podnositelja zahtjeva. 

U tom smislu odluku je donio i Upravni sud RH (rješenje broj: Us-6495/2010-3 od 17. 

rujna 2010. godine) u kojoj navodi da je prvostupanjsko tijelo trebalo u konkretnom 

predmetu rješavajući o zahtjevu tužitelja primijeniti odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku, a ne odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama „jer se traženi podaci 

odnosno izvješća ne mogu smatrati informacijom u smislu Zakona o pravu na pristup 

informacijama, već su sastavni dio spisa predmeta koji vodi nadležno tijelo u upravnom 

postupku izvršavanja nadzora". 

Kao drugo, pojedina izvješća ne sadrže zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama iako po naravi to jesu budući da se podnositelji zahtjeva nisu izrijekom 

pozivali na Zakon. S obzirom na podrednu primjenu ZUP-a i u njemu sadržano načelo pomoći 

neukoj stranci (članak 7.), svaki ovakav zahtjev (uz izuzetak koji predviđa gore spomenuti 

članak 1. stavak 3. Zakona) nužno je kvalificirati kao zahtjev za pravo na pristup informaciji, 

po njemu postupati sukladno odredbama Zakona te ga posljedično i uvrstiti u godišnje 

izvješće o provedbi Zakona. 

Agencija je utvrdila da velik broj tijela javne vlasti ne smatra usmene upite fizičkih 

osoba zahtjevima za pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup 

informacijama. U to smislu ne poštuju odredbu Zakona koja propisuje sljedeće: „Ako je 

zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona 

ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.". Neovisno o načinu 
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na koji je zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnesen i neovisno o tomu 

je li zahtjev podnesen od domaće ili strane, fizičke ili pravne osobe, takav zahtjev treba 

smatrati zahtjevom za pristup informacijama, naravno, ukoliko su za to ispunjene i druge 

zakonske pretpostavke. 

Da bi se prevladala problematika kvalifikacije zahtjeva korisnika prava na informaciju, 

nužno je provesti sveobuhvatnu i detaljnu edukaciju službenika za informiranje u tijelima 

javne vlasti, kako u onima koji provode Zakon od 2003. godine, tako i posebice u onima koji 

su ušli u krug tijela javne vlasti stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o pravu na pristup informacijama, a o čemu je već gore bilo riječi. 

6.2. Ispunjavanje tabela za pojedinačna izvješća 

Nažalost, uz tabelu za podnošenje izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini 

Ministarstvo uprave nije tijelima javne vlasti dostavilo i uputu za njeno ispunjavanje. 

Tako se, primjerice, u velikom broju pojedinačnih izvješća ne poklapaju podaci broja 

ukupno zaprimljenih zahtjeva u odnosu na broj usvojenih, odbijenih i ustupljenih zahtjeva 

zajedno. 

Broj ustupljenih zahtjeva se uglavnom iskazuje unutar broja riješenih zahtjeva, što u 

konačnici znači da je iskazano da je jedan zahtjev riješen (najmanje) dva puta (i tijelo koje je 

zahtjev ustupilo i tijelo koje je zahtjev riješilo navode da su isti zahtjev riješili). 

Određen broj tijela javne vlasti je popunio tabelu samo brojem zaprimljenih i 

usvojenih zahtjeva bez naznake o tome jesu li zahtjevi riješeni u roku, izvan roka ili su pak 

neriješeni. 

Pojavio se i problem zahtjeva koji sadrže veći broj informacija pa je isti djelomično 

usvojen, djelomično odbijen, a djelomično ustupljen. U takvim slučajevima tijela javne vlasti 

nisu znala kako ispuniti tabelu pa su dostavljala podatke u postocima. 
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Također, tijela javne vlasti nisu znala treba li pod rubrikom „broj odbijenih zahtjeva" 

uključiti i one iz rubrike „broj odbijenih zahtjeva sukladno članku 8. stavku 1. Zakona". 

Posebno su problematični slučajevi izvješća pojedinih sudova gdje se navodi mali broj 

zaprimljenih, usvojenih i zahtjeva riješenih u roku, a pri tome nekoliko stotina zaprimljenih 

tužbi. Očito je da su navedeni sudovi u izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup 

informacijama uvrstili sve tužbe zaprimljene kod tih sudova tijekom godine dana. Kod takvih 

očitih pogreški, Agencija je korigirala odnosne brojke u izvješćima tih tijela. 

Bez jasno utvrđenih kriterija za ispunjavanje navedene tabele tijela javne vlasti su istu 

ispunjavala prema nahođenju pojedinih službenika za informiranje, slijedom čega je upitno 

koliko ovo objedinjeno izvješće odražava u potpunosti stvarno stanje provedbe Zakona. U 

tom smislu nije potrebno samo utvrditi jasne kriterije već i provesti detaljnu i iscrpnu 

edukaciju svih službenika za informiranje u tijelima javne vlasti. 

Za prevladavanje navedenih problema dajemo sljedeće preporuke: 

- Broj zaprimljenih zahtjeva treba označavati ukupan broj zahtjeva za ostvarenje prava na 

pristup informacijama, neovisno o načinu na koji su podneseni (usmeno, pisanim putem, 

putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja) te neovisno o tomu je li ih 

podnijela fizička ili pravna, domaća ili strana osoba. Taj broj treba biti identičan zbroju 

usvojenih, odbijenih, odbijenih sukladno članku 8. stavku 1. Zakona, odbačenih te broju 

ustupljenih zahtjeva. 

- Broj usvojenih zahtjeva označava broj zahtjeva korisnika kojima je omogućen pristup 

traženoj informaciji. Ovaj broj ne smije sadržavati i broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili 

dopunu jer za taj podatak postoji zasebna rubrika. 

- Broj odbijenih zahtjeva odnosi se na sve odbijene zahtjeve osim onih zahtjeva koji su 

odbijeni sukladno članku 8. stavku 1. Zakona, a za čiji broj je predviđena posebna rubrika. 
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- Broj riješenih zahtjeva ne smije sadržavati broj ustupljenih zahtjeva jer će tijelo javne 

vlasti kojem je zahtjev ustupljen isti zahtjev iskazati kao riješen u svom pojedinačnom 

izvješću. Broj riješenih zahtjeva ne smije sadržavati i broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili 

dopunu jer za taj podatak postoji zasebna rubrika. 

- Pod rubrikom „informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. 

Zakona" potrebno je dostaviti popis svih objavljenih akata u tijeku godine za koje se 

podnosi izvješće, a ne samo njihov broj ili naznaku web stranice na kojoj su objavljeni. 

- Pod rubrikom „obrazloženja i ocjene postojećeg stanja na osnovu prethodno iskazanih 

podataka" potrebno je navesti sve uočene probleme vezano za provedbu Zakona te 

prijedloge za poboljšanje primjene Zakona. 

6.3. Visina ostvarene naknade 

Obradom pojedinačnih izvješća Agencija za zaštitu osobnih podataka je utvrdila da tijela 

javne vlasti u 2010. godini nisu naplaćivala upravnu pristojbu, a s to je u skladu s člankom 19. 

stavkom 1. novog Zakona. 

Najveći broj tijela javne vlasti korisnicima prava na pristup informacijama nije naplaćivao 

naknadu stvarnih materijalnih troškova, uglavnom stoga što, kako navode, stvarnih 

materijalnih troškova nije niti bilo. 

U krugu tijela javne vlasti koja su naplaćivala stvarne materijalne troškove nailazimo na 

velike razlike. Tako se raspon naplate preslike po stranici kreće od jedne kune pa sve do 10 

kuna. 

Pojedina tijela javne vlasti su sasvim neopravdano naplaćivala korisnicima uvid u 

dokumente u iznosu od 50 kuna za svaki pojedini dokument. 
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Jedno tijelo javne vlasti je navelo u svom izvješću da, uz naplatu jedne kune po preslici 

stranice, naplaćuje i 20 kuna po zahtjevu za manipulativne troškove u koje ubrajaju, osim 

poštarine, i troškove vođenja postupka. 

Nekoliko tijela javne vlasti naplaćuje uvid u dokumente samo ako se radi o 

dokumentima nastalim prije određene godine, i to u iznosu od 50 kuna za svaki dokument. 

Pojedina tijela javne vlasti nisu naplaćivala naknadu za preslike ako se radilo o preslici do 

3 stranice, a za svaku daljnju stranicu ostvarili su naknadu od jedne kune. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (članak 21. 

stavak 2.) propisano je da će kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih 

troškova donijeti Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od 90 dana od stupanja na 

snagu ovog Zakona, stoje u izradi. 

6.4. Objava informacija I katalog informacija 

Pod rubrikom „informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. 

Zakona" potrebno je dostaviti popis svih objavljenih akata u tijeku godine za koje se podnosi 

izvješće, a ne samo njihov broj ili naznaku web stranice na kojoj su objavljeni. 

Najveći broj tijela javne vlasti u svojim izvješćima samo općenito navodi da objavljuju sve 

svoje akte, neki naznačuju samo broj objavljenih informacija u protekloj godini, dok samo 

rijetki šalju cjelokupan popis svih objavljenih informacija s naznakom imena akata i brojem 

službenog glasila u kojem su isti objavljeni. Većina ostavlja rubriku praznom. 

Zakon propisuje da su tijela javne vlasti posebnom odlukom dužna ustrojiti katalog 

informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, 

načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup. 

Najveći broj tijela javne vlasti koja su dostavila izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini 

navodi da ima ustrojen katalog informacija. Pojedina tijela javne vlasti su Agenciji za zaštitu 
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osobnih podataka u sklopu izvješća i dostavila svoje kataloge informacija iako to nije njihova 

zakonska obveza. 

Međutim, dostavljeni katalozi informacija u najvećem broju ne ispunjavaju zakonske 

uvjete već uglavnom u kratkim crtama navode područje nadležnosti tijela javne vlasti. 

Također, iz velikog broja upita o tome kako ustrojiti katalog informacija, jasna je potreba 

za donošenjem podzakonskog propisa kojim bi detaljno bio propisan oblik i sadržaj kataloga 

informacija. Pojedina tijela javne vlasti pod rubrikom „obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja" i izrijekom navode potrebu za donošenjem takvog akta. 

6.5. Odluke Upravnog suda Republike Hrvatske 

Agenciji za zaštitu osobnih podataka je u sklopu pojedinačnih izvješća dostavljeno 16 

preslika odluka Upravnog suda Republike Hrvatske, od toga 5 presuda kojima se tužba 

uvažava, 6 presuda kojima se tužba odbija te 5 rješenja kojima se tužba odbacuje. 

Odbačene tužbe 

Upravni sud tužbe uglavnom odbacuje jer ovlaštenici prava na informaciju nisu izjavili 

žalbu čelniku tijela prije pokretanja upravnog spora, a sukladno članku 17. stavku 1. Zakona. 

U dva slučaja je tužba odbačena jer se upravni spor može voditi samo u stvarima u 

kojima se donosi upravni akt, bilo da se spor pokreće protiv upravnog akta ili zbog 

nedonošenja upravnog akta, a u konkretnim slučajevima se nije radilo o navedenom, već o 

dopisu odnosno ocjeni zdravstvene sposobnosti koje Upravni sud RH nije ovlašten 

poništavati. 
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Odbijene tužbe (izabrana citirana poglavlja): 

Us-13907/2009-4 od 27. siječnja 2010. godine (protiv rješenja gradonačelnika Grada 

Varaždina) 

„...Tuženo tijelo je u postupku nakon presude ovog Suda donijelo osporeno rješenje kojim se 

tužitelju odobrava preslika onog dijela Ugovora o izgradnji sportske dvorane..., koji se ne 

odnosi na pravo intelektualnog vlasništva. Nezadovoljan pruženom informacijom, tužitelj 

podnosi tužbu protiv osporenog rješenja...Međutim, odredbom članka 16. stavka 1. Zakona o 

pravu na pristup informacijama propisano je da ukoliko ovlaštenik, na osnovi dokaza kojima 

raspolaže, smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može 

zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu.,...a o čemu je tijelo javne vlasti obvezno donijeti 

posebno rješenje." 

Us-12631/2009-5 od 18. veljače 2010. godine, (protiv rješenja Državnog zavoda za 

intelektualno vlasništvo) 

,,...U pravu je tužiteljica kada u tužbi ističe da nije pravilno primijenjena odredba članka 8. 

stavka 1. naprijed citiranog Zakona, jer nije prihvatljiva općenita tvrdnja tuženog tijela da bi 

se dokumenti koje je tužiteljica tražila i koji su nastali u službenoj komunikaciji središnjih 

tijela državne uprave imali smatrati tajnom u smislu naprijed citirane odredbe Zakona. 

Naime, da bi se informacija mogla smatrati tajnom potrebno je da kao takva bude određena 

zakonom odnosno na temelju kriterija utvrđenih zakonom, određena kao tajna posebnim 

aktom. Kako takav spis ne prileži niti tuženi tvrdi da ga je donio to su prigovori tužiteljice u 

tom pogledu osnovani. Međutim, kako tužiteljica sama u tužbi navodi da je dokumente koje 

je zatražila od tuženog tijela dobila od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, kao i od 

Vlade Republike Hrvatske te ih i priložila uz tužbu to po ocjeni Suda osporenim rješenjem nije 

povrijeđen zakon na štetu tužiteljice budući da je ona tražene informacije i dobila što izričito 

u tužbi navodi...." 
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- Us-3004/2010-4 od 2. lipnja 2010. godine (protiv rješenja Ministra financija Republike 

Hrvatske) 

„...proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o međusobnoj komunikaciji unutar tijela javne 

vlasti, a koja po svom sadržaju ne predstavljaju informaciju u smislu odredbe članka 3. stavka 

1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, zbog čega je pravilno osporenim 

rješenjem odbijen zahtjev tužiteljice za pravom na pristup informacijama." 

Us-959/2010-4 od 8. lipnja 2010. godine (protiv rješenja ministra Ministarstva 

financija) 

„...Smisao ostvarenja prava na pristup informacijama jest u omogućavanju uvida u rad tijela 

javne vlasti i to pravo omogućuje uvid u podatke kojima tijelo javne vlasti raspolaže, 

posjeduje ili ih nadzire. To pravo dakle ne uključuje pravo zahtijevati posebnu obradu javnih 

podataka koje tijelu nije odmah dostupno." 

- Us-3428/2010-4 od 9. lipnja 2010. godine (protiv rješenja Grada Trogira) 

„...Kako iz spisa predmeta proizlazi da je tužiteljica zatražila da joj se omogući pristup 

financijskom izvješću Ministarstva financija o izvršenom nadzoru u rujnu mjesecu 2009. 

godine i financijsko izvješće privatne tvrtke x o izvršenoj reviziji u Gradskoj upravi Trogir u 

razdoblju od 17. lipnja 2009. do 31. kolovoza 2009. godine, Sud prihvaća ocjenu tuženog i 

prvostupanjskog tijela da se radi o pristupu informacijama koje je prvostupanjsko tijelo imalo 

osnove uskratiti upravo primjenom članka 8. stavka 2. točke 1., 2. i 3. Zakona." 

- Us-6952/2010-8 od 11. studenoga 2010. godine (protiv rješenja Ministarstva okoliša, 

prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske) 

„...Međutim, kako iz svega naprijed navedenog, posebno iz citiranog rješenja slijedi da je o 

žalbi tužiteljice zbog nedostavljanja informacije po podnesenoj prijavi bespravne gradnje 

odlučeno istim rješenjem, te kako iz obrazloženja istog rješenja proizlazi da je tužiteljici 
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pružena iscrpna informacija vezana za konkretan predmet, trebalo je temeljem odredbe 

članka 42. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, tužbu odbiti kao neosnovanu." 

Uvažene tužbe (izabrana citirana poglavlja): 

- Us-769/2010-7 od 29. travnja 2010. godine (protiv Državnog odvjetništva Republike 

Hrvatske radi nedonošenja rješenja) 

„...Iz navoda odgovora na tužbu proizlazi da Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, 

kojem je zahtjev podnesen, nije odlučio o zahtjevu, a prema dosljednoj upravnosudskoj 

praksi davanje odgovora na tužbu ne može zamijeniti obvezu donošenja rješenja, niti navodi 

iz odgovora na tužbu mogu zamijeniti obrazloženje rješenja." 

Us-3416/2010-4 od 16. lipnja 2010. godine (protiv rješenja ministra uprave) 

„...Stoga je po ocjeni ovog Suda, tužitelju, uz obrazloženje kakvo je dano u osporenom 

rješenju, neosnovano uskraćeno pravo na uvid u onaj dio ugovora o održavanju i tehničkoj 

podršci postojećeg informacijskog sustava državnih matica i popisa birača te izrade prve faze 

novog informacijskog sustava popisa birača, koji se ne odnosi na pravo intelektualnog 

vlasništva." 

- Us-7374/201-4 od 19. kolovoza 2010. godine (protiv Ministarstva unutarnjih poslova 

radi nerješavanja zahtjeva za pristup informaciji) 

„...prema dokazima koje tužitelj prilaže uz tužbu nadležno tijelo javne vlasti nije u 

zakonom propisanom roku postupilo po njegovom zahtjevu za pristup traženim 

informacijama niti je tuženik kao čelnik tijela javne vlasti u zakonom propisanom roku donio 

odluku po žalbi tužitelja..." 
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- Us-6312/2010-7 od 17. rujna 2010. godine (protiv ravnateljice Centra za socijalnu 

skrb Zadar radi nedonošenja rješenja) 

„...Iz tužbenih navoda te priloženih podnesaka uz tužbu s potvrdama o predaji podnesaka 

prvostupanjskom i tuženom tijelu proizlazi da su ispunjene pretpostavke za šutnju u smislu 

članka 26. Zakona o upravnim sporovima, imajući u vidu rokove za rješavanje o zahtjevu 

stranke propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama." 

Us-10297/2010-4 od 17. studenog 2010. godine (protiv rješenja ministra unutarnjih 

poslova) 

„...Međutim, odredbom članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da 

tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od ovlaštenika u svezi 

s pružanjem i dostavom tražene informacije. Prema navedenoj odredbi Zakona tuženik ima 

pravo na naknadu stvarno utrošenog materijala prilikom pružanja i dostave tražene 

informacije kao što su primjerice tiskanice, papirnata konfekcija, uredski i informatički 

pribor, pa po ocjeni ovog Suda pravilno tužitelj u tužbi navodi da naknada troškova tuženika 

za pružanje informacija sukladno Rješenju o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih 

radom Ministarstva nisu stvarni materijalni troškovi u smislu citirane odredbe Zakona o 

pravu na pristup informacija. 

6.6. Razno 

Navodimo i nekoliko problema na koje smo upozoreni u izvješćima, a o kojima do 

sada nije bilo riječi. 

Jedan službenik za informiranje nas je upozorio na problem rješavanja zahtjeva u roku 

ako je službenik za informiranje odsutan s radnog mjesta zbog bolovanja ili godišnjeg 

odmora. 

Službenica za informiranje jednog tijela javne vlasti se žali da nema svoju e-mail adresu 

pa se zahtjevi gube. 

21 



Određen broj tijela jedinica lokalne samouprave navodi da se najveći broj zahtjeva za 

ostvarivanjem prava na informaciju odnosi na političke razmirice između osoba koje 

obnašaju dužnosti i onih koji su im prethodili. 

Također navodimo i nekoliko problema koje je Agencija utvrdila, a koji nisu naprijed 

spomenuti. 

Jedno tijelo javne vlasti u izvješću navodi da je „zahtjev odbijen jer ne postoji odluka o 

načinu pristupa informacijama i ustrojavanju kataloga informacija". Agencija u tom smislu 

upozorava da je zakonska obveza svakog tijela javne vlasti ustrojiti katalog informacija te 

postupati po važećim zakonskim odredbama. 

Dva zahtjeva u jednoj općini su odbačena zbog „ne imanja pravnog interesa". Ovakva 

odluka je nezakonita jer Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003 i 144/2010) u 

članku 11. stavku 4. propisuje da podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog 

kojih traži pristup informaciji. 

U određenom broju izvješća se ne navode razlozi odbijanja zahtjeva (članak 25. stavak 2. 

točka 4. Zakona) niti razlozi odbijanja sukladno članku 8. stavak 1. Zakona (članak 25. stavak 

2. točka 4. Zakona). 

7. ZAKUUČNA RAZMATRANJA 

Kada bismo morali donijeti konačan zaključak na temelju stanja iščitanog iz 

zaprimljenih izvješća, te na temelju samog broja zaprimljenih izvješća, teško da bismo mogli 

jednostavno reći da je Zakon o pravu na pristup informacijama u potpunosti uspio, odnosno 

da u potpunosti nije uspio postići svoju svrhu. 

Uzevši u obzir statističke podatke, mogli bismo reći da u primjeni odredbi Zakona u 

2010. godini nisu postignuti najbolji rezultati. Naime, od 3958 tijela javne vlasti koja su 

trebala dostaviti izvješće o provedbi Zakona, samo 854 tijela je to i učinilo, što nas dovodi do 

brojke od 22% tijela koje je izvršilo svoju obvezu. (Vidi tablicu 2. i graf 1.) 
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lako je Ministarstvo uprave 17. prosinca 2010. godine poslalo okružnicu tijelima javne 

vlasti u Republici Hrvatskoj te ih izvijestilo da su dužni do 31. siječnja 2011. godine poslati 

izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini Agenciji za zaštitu osobnih podataka, razvidno je 

da određen broj tijela javne vlasti s Popisa tijela javne vlasti za 2010. godinu navedenu 

obavijest nije primio. 

Tu se posebice radi o veterinarskim stanicama i ambulantama od kojih nismo 

zaprimili niti jedno izvješće te o odgojno-obrazovnim ustanovama i pravnim osobama kojima 

su u obavljanju komunalnih djelatnosti povjerene javne ovlasti, a od kojih smo zaprimili 

zaista neznatan broj izvješća (ispod 1%). Navedeni problem uočen je i kod javnih znanstvenih 

instituta (8%), visokih učilišta (7%), javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima 

(0%), javnih ustanova za upravljanje parkovima prirode (9%) te javnih ustanova za 

upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima 

(0%). 

lako nedobivanje obavijesti o potrebi sastavljanja navedenih izvješća ne opravdava 

niti jedno tijelo javne vlasti u neizvršavanju zakonske obveze, možemo zaključiti da je 69% 

tijela kojima je predmetna okružnica dostavljena izvršilo svoju zakonsku obvezu te dostavilo 

potrebna izvješća. 

S druge strane, teško je da bismo mogli donijeti ocjenu učinkovitosti izmjena i dopuna 

koje su, barem na papiru, značajno izmijenile Zakon, budući da su one nastupile na samom 

kraju 2010. godine. 

Nedvojbeno se može zaključiti da ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama (br=12340) u svim tijelima javne vlasti tijekom 2010. godine 

u velikoj mjeri premašuje broj zaprimljenih zahtjeva tijekom proteklih godina. (Vidi tablicu 3. 

i graf 2.) 

Ipak, s obzirom na uočenu i gore detaljno obrazloženu problematiku kvalifikacije 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na nedostatke u pojedinačnim 
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izvješćima tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, u potpunosti nismo sigurni u ispravnost 

navedenog podatka. 

U ovom izvješću dajemo detaljne objedinjene podatke o ostvarivanju prava na pristup 

informacijama u svim tijelima javne vlasti u Republici Hrvatskoj kako bismo ubuduće mogli 

međusobno uspoređivati i ostale podatke iz pojedinih rubrika. (Vidi tablicu 1.) 

Sagledavši sve probleme koje su tijela javne vlasti imala u provođenju svojih 

zakonskih obveza, a koje smo prethodno naveli, može se utvrditi da se Zakon o pravu na 

pristup informacijama još uvijek nije uspio riješiti „dječjih bolesti" koje ga opterećuju od 

samog donošenja, ali isto tako možemo ustanoviti da su posljednjim zakonskim izmjenama i 

dopunama napravljeni dobri temelji na kojima se može graditi kvalitetan međuodnos tijela 

javne vlasti i korisnika prava na pristup informacijama. 

Vjerujemo da Agencija za zaštitu osobnih podataka, koja od 2. siječnja 2011. godine 

obavlja poslove neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, može donijeti 

značajan pomak unaprijed, glede povećavanja učinkovitosti Zakona, edukacije službenika za 

informiranje u tijelima javne vlasti u RH, posredovanja između tijela javne vlasti i građana te 

artikuliranja same zakonske svrhe koja je mnogima bila godinama neuhvatljiva. 
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Objedinjeni podaci o ostvarivanju prava na pristup informacijama u svim tijelima 

javne vlasti u Republici Hrvatskoj u 2010. godini 

2010. godina 

W • i 4 . f e ^ ? i x : . " - . " J - i- •. . • - • V . ; /T, v'• 
broj usvojenih z,ihtji'v.i 11987 

broj odbijenih z<ihl|<-vM 182 

broj odbačenih zahtjeva 40 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispr.iv.ik ih dopunu iiiform.icijc 169 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ih dopunu inlorrn.ic ije 7 

bi oj zahtjeva ri|esemh u roku 11420 

:/**.:#-.:r.-; •*&'$^&$^ri£>A &ž 

broj nerijese-iih /dhtjev.i 61 

hi oj usvojenih žalbi 

, - oroiu 

MM 
25 

3 

1.7.880,42 kn' 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 349 

broj odbačenih /albi 

mmmim,m 
visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 

tablica 1. 
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Ukupan broj dostavljenih izvješća svih tijela javne vlasti 854 

Ukupan broj tijela javne vlasti u RH u 2010. godini 3958 

tablica 2. 

• Ukupan broj dostavljenih 
izvješća svih tijela javne vlasti 

• Ukupan broj nedostavljenih 
izvješća svih tijela javne vlasti 

graf 1. 
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1. UVOD 

Čime se mjeri uspješnost demokracije, odnosno koji je to segment društva koji bismo 

mogli unaprijediti da se ona produbi i oplemeni? Što čini razliku između naprednih i 

uspješnih zemalja koje promiču ideale civilnog društva, te njeguju Rousseauove pionirske 

ideje o stvaranju slobodne građanske države u kojoj je opća volja izvor i temelj svakog prava, 

i onih država kojima je demokracija samo isprazna fraza, kulisa, poput Potemkinovih sela, za 

zavaravanje i obmanjivanje masa? 

Na takva pitanja nije lako dati jedinstveni odgovor, ali vrlo se lako može utvrditi da 

Vlast koja između sebe i građana podigne zidove, te postane nepristupačna i zatvorena 

poput masonske lože, vrlo lako upadne u začarani krug korupcije, rak - rane suvremenog 

društva, koja ga poput Trojanskog konja potkopava iznutra. 

No, i za to postoji lijek - pravo na pristup informacijama, odnosno sloboda 

informiranja ili dostupnost informacija, temeljno je ljudsko pravo zajamčeno brojnim 

ustavima, i jedna od civilizacijskih tekovina koja je preduvjet razvoja modernog 

demokratskog društva i koja je utkana u najvažnije međunarodne dokumente. 

Simbolički rečeno, pravo na pristup informacijama je alat koji bi trebao demaskirati 

tijela javne vlasti i razbiti famu o njihovoj nedodirljivosti i zatvorenosti i koji bi javnu upravu 

smjestio u „kuću od stakla" kroz koju bi građani trebali vidjeti svoje „agente" kako djeluju u 

njihovom interesu. 

Ignorirajući cinike koji dostizanje takvog ideala nazivaju Sizifovim poslom, trebali 

bismo iskoristiti sve zakonske mogućnosti, znanja i prilike koje bi nam mogle olakšati 

postizanje tog, naizgled dalekog cilja - transparentne, otvorene i pristupačne javne uprave. 
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2. ZAKONODAVNI OKVIR U REPUBLICI HRVATSKOJ 

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda iz 1950. godine, koja je na 

snazi u Republici Hrvatskoj od 5. studenoga 1997. godine, uređuje slobodu izražavanja te se 

člankom 10. propisuje sljedeće: 

„Svatko ima pravo na slobodu izražavanja. To pravo obuhvaća slobodu mišljenja i 

slobodu primanja i širenja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na 

granice. Ovaj članak ne sprečava države da podvrgnu režimu dozvola ustanove koje obavljaju 

djelatnosti radija ili televizije te kinematografsku djelatnost. 

Kako ostvarivanje tih sloboda obuhvaća dužnosti i odgovornosti, ono može biti podvrgnuto 

formalnostima, uvjetima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom, koji su u 

demokratskom društvu nužni radi interesa državne sigurnosti, teritorijalne cjelovitosti ili 

javnog reda i mira, radi sprečavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja ili morala, radi 

zaštite ugleda ili prava drugih, radi sprečavanja odavanja povjerljivih informacija ili radi 

očuvanja autoriteta i nepristranosti sudbene vlasti." 

Pravo građana na traženje i dobivanje informacija u Republici Hrvatskoj ustavno je 

pravo propisano člankom 38. stavkom 4. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10 - pročišćeni 

tekst). Navedena odredba Ustava propisuje sljedeće: „Jamči se pravo na pristup 

informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama 

moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna 

u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.". 

Sloboda informiranja te dostupnost informacija regulirana je Zakonom o pravu na 

pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10). Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup 

informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti, propisuju 

se načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i 

postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj je Zakona omogućiti i 

osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem 

otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. 
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Kao podzakonski akt kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u primjeni je 

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na 

pristup informacijama (NN 137/04). 

Obzirom da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup 

informacijama (144/2010) stupio na snagu 30. prosinca 2010. godine, a da se predmetno 

Izvješće odnosi na provedbu Zakona u 2010. godini, na izmijenjene i dopunjene odredbe se u 

ovom Izvješću pozivamo samo iznimno kada to držimo potrebnim i svrhovitim. U skladu s 

navedenim, izraz „Zakon" u daljnjem tekstu se odnosi samo na Zakon o pravu na pristup 

informacijama (NN 172/2003), isključujući odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o pravu na pristup informacijama (NN 144/2010). Termin „novi Zakon" u daljnjem tekstu 

koristimo za pročišćeni tekst Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003 i 

144/2010). Kad se pozivamo isključivo na odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o pravu na pristup informacijama (NN 144/2010), i u daljnjem tekstu navodimo njegov 

potpuni naziv. 

3. TIJELA JAVNE VLASTI I NJIHOVE OBVEZE PREMA ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP 

INFORMACIJAMA 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 173/03) u članku 3. stavku 1. točki 2. 

propisuje da su tijela javne vlasti državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne 

ovlasti. 

Temeljem navedene odredbe, Vlada Republike Hrvatske je 10. veljače 2010. godine 

objavila Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN 19/2010). 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama od 22. 

prosinca 2010. godine (NN 144/2010), a koji je stupio na snagu 30. prosinca 2010. godine, 

izmijenjen je članak 3. Zakona na način da se krug tijela javne vlasti koja su obvezna 

postupati po Zakonu proširuje na pravne osobe čiji su programi ili djelovanje djelomično ili u 

cijelosti zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz 
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državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao 

i na trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo. 

S obzirom da se ovo Izvješće odnosi na provedbu Zakona o pravu na pristup 

informacijama u tijelima javne vlasti u 2010. godini, valjalo je u njega uvrstiti samo ona tijela 

javne vlasti koja se nalaze na prethodno navedenom Popisu budući da su jedino Popisom 

obuhvaćena tijela javne vlasti bila obveznik provedbe Zakona u 2010. godini. 

Zakonskim odredbama propisane su obveze tijela javne vlasti glede ostvarivanja 

prava na pristup informacijama, kao i mjere za osiguranje javnosti njihovog rada. 

Tijela javne vlasti bila su dužna informacije kojima raspolažu redovito objavljivati kako 

je to određeno posebnim zakonom ili drugim općim aktom, uz uvjet objave jedanput 

mjesečno, na primjeren i dostupan način radi upoznavanja javnosti. 

Dodatno je bilo propisano da su, neovisno o pojedinačnim zahtjevima kojima se traži 

ostvarivanje prava na pristup informaciji, tijela javne vlasti obvezna na prikladan način, u 

službenim glasilima ili na informatičkom mediju objaviti posebno svoje odluke i mjere kojima 

se utječe na interese ovlaštenika, s razlozima za njihovo donošenje, informacije o svom radu, 

uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, 

informacije o podnesenim zahtjevima , predstavkama, peticijama, prijedlozima, kao i drugim 

aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema tijelu javne vlasti, informacije o natječaju i 

natječajnoj dokumentaciji za javne nabave te nacrte zakona i podzakonskih akata iz svoje 

nadležnosti, uz obvezu omogućavanja ovlaštenicima da se u primjerenom roku o njima 

očituju. 

Pristup traženim informacijama tijela javne vlasti su bila dužna omogućiti i 

neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku koji je podnio zahtjev, uvidom u dokumente 

i pravljenjem preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dostavljanjem 

ovlašteniku koji je podnio zahtjev preslika dokumenta koji sadrže traženu informaciju te na 

drugi način kojim se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama. 
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Neovisno o obvezama koje se direktno odnose na postupanje po zahtjevu ovlaštenika 

odnosno na obvezu objavljivanja informacija. Zakonom su bile propisane i druge obveze 

tijela javne vlasti, a kojima se osigurava otvorenost i javnost njihovog djelovanja. 

Radi osiguravanja pristupa informacijama, tijela javne vlasti imala su obvezu 

donošenja odluke kojom je bilo potrebno odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama te upoznati javnost sa službenim podacima o 

službeniku za informiranje, kao i o načinu njegova rada. 

Tijela javne vlasti imala su obvezu posebnom odlukom ustrojiti katalog informacija, a 

koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom 

osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup. 

Tijela javne vlasti bila su dužna voditi poseban službeni upisnik o zahtjevima, 

postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama. 

Sva tijela javne vlasti bila su dužna podnositi izvješće o provedbi Zakona za prethodnu 

godinu najkasnije do 31. siječnja ministarstvu nadležnom za poslove opće uprave. 

4. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA 

Sukladno odredbama Zakona, nadzor nad njegovom primjenom u 2010. godine 

provodilo je Ministarstvo uprave. 

Ministarstvo uprave je 17. prosinca 2010. godine poslalo okružnicu tijelima javne 

vlasti u Republici Hrvatskoj te ih izvijestilo da su dužni do 31. siječnja 2011. godine poslati 

izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

Agencija je temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup 

informacijama (144/2010), kao neovisno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama, 

dobila u nadležnost nadzor nad provođenjem Zakona tek 2. siječnja 2011. godine. 
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U tom smislu Agencija za zaštitu osobnih podataka sastavlja predmetno objedinjeno 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2010. godinu Hrvatskom 

saboru, a da u istoj godini nije imala nadležnost nadzora nad provedbom Zakona. 

Ministarstvo uprave je na upit Agencije o provedenim nadzornim aktivnostima nad 

provođenjem Zakona u 2010. godini, a u skladu s člankom 24. Zakona, Agenciji za zaštitu 

osobnih podataka dostavilo sljedeće podatke: 

Ministarstvo uprave je tijekom 2010. godine zaprimilo ukupno 21 predstavku radi 

ostvarivanja prava na pristup informacijama. 

Od ukupno 21 predstavke, 2 su Ministarstvu uprave dostavljene na znanje, 13 ih je 

riješeno davanjem odgovarajućih uputa ili traženjem očitovanja od tijela javne vlasti 

na čije postupanje su se ovlaštenici prava na pristup informacijama žalili, dok je 6 

predstavki i dalje u postupku rješavanja. 

5. METODOLOGIJA IZVJEŠĆIVANJA 

Rok za podnošenje pojedinačnih izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona bio je 

31. siječnja 2011. godine, međutim Agencija za zaštitu osobnih podataka je u ovo 

objedinjeno Izvješće uvrstila i sva ona pojedinačna izvješća koja su zaprimljena zaključno s 

28. veljače 2011. godine., obzirom da je Agencija uslijed selidbe u drugi poslovni prostor i 

promjene poslovnice pošte primala izvješća na dvije adrese i imala teškoća s utvrđivanjem 

točnih termina primitka pismonosnih pošiljaka. 

Sva ona izvješća koja su u Agenciji zaprimljena nakon 28. veljače 2011. godine nismo 

uzimali u obzir te kod ovih tijela javne vlasti navodimo da izvješća nisu dostavljena, jednako 

kao i kod onih tijela javne vlasti koja izvješća uopće nisu dostavila. 

Kao što je gore već navedeno, Ministarstvo uprave je tijelima javne vlasti poslalo 

okružnicu o obvezi podnošenja izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini. U sklopu okružnice 

tijelima javne vlasti dostavljena je i tabela u kojem obliku je, sukladno naputku Ministarstva 

uprave, trebalo i sastaviti navedena izvješća. 
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Navedena tabela se sastoji od sljedećih rubrika: 

Naziv tijela, adresa Broj 

broj usvojenih zahtjeva 

broj odbijenih zahtjeva sukladno čl. 8., st. 1. Zakona 

broj ustupljenih zahtjeva 

"' - b>6jX&Vr'imljenih; zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije • • •' 

broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 

htjeva za ispravak ili dopunu informacije 

broj zahtjeva riješenih izvan roka 

bmj ujrivl | i 'Hih j.ilhi 

btoj odbijenih . - . I I I I I 

broj podnesenih tu?bi 

podaci o objavljenim informacijama sukladno čl. 20. Zakona 

Razvidno je da rubrike tabele slijede podatke koje je potrebno navesti u pojedinačnim 

izvješćima, a kako je to propisano člankom 25. stavkom 2. i 3. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama. Može se primijetiti da je iz tabele 

izostavljena jedino rubrika „broj izdanih obavijesti, sukladno članku 15. stavku 2. ovoga 

Zakona", a kako je propisano člankom 25. stavkom 2. točkom 3. Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona. 

Neovisno o tomu, ovo objedinjeno izvješće u svojim grafičkim prikazima sadrži i 

navedenu rubriku jer nam je određeni broj tijela javne vlasti dostavio i taj podatak. 

9 



U poglavlju „Pregled rada u tijelima javne vlasti" slijedimo redoslijed tijela javne vlasti 

objavljen u Popisu tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN 19/2010). 

Za svako pojedinačno tijelo javne vlasti s Popisa navodimo sve podatke koji su nam 

dostavljeni. 

U tom smislu ukratko navodimo iskazane podatke iz tabele, a posebice podatke o 

visini ostvarene naknade, podatke o objavljenim informacijama te obrazloženje i ocjenu 

postojećeg stanja ukoliko je isto dostavljeno. Ukoliko izvješće nije dostavljeno, isto i 

navodimo. 

U slučaju zbirnog navođenja tijela javne vlasti navodimo broj obveznika za dostavu 

izvješća za svaku kategoriju te broj dostavljenih izvješća uz naznaku postotka izvješća koja su 

nam dostavljena. Ovisno o tomu koliko je pojedinih tijela javne vlasti iz pojedine kategorije 

dostavilo izvješća, navodimo ili poimence ona tijela javne vlasti koja su dostavila pojedinačna 

izvješća iz pojedine kategorije tijela javne vlasti (npr. lučke uprave jer je samo manji broj 

lučkih uprava dostavio izvješća), odnosno ona tijela iz pojedine kategorije koja nisu dostavila 

izvješća (npr. sudovi jer samo manji broj sudova nije dostavio izvješća). 

Nakon toga dajemo nekoliko primjera izvješća za svaku pojedinu kategoriju. Izabrali 

smo izvješća onih tijela koja su detaljnije ispunila tabelu, navela informacije koje objavljuju 

sukladno Zakonu te obrazložila i ocijenila postojeće stanje, a posebice ona izvješća u kojima 

se navode problemi ili opažanja karakteristična za veći broj tijela javne vlasti iz kategorije 

kojoj pripadaju. Ponekad su obrazloženja koja se navode (npr. u slučaju odbijanja zahtjeva) 

suprotna zakonskim odredbama, tako da izabrana izvješća ne predstavljaju nužno i primjer 

dobre prakse. O tome detaljno raspravljamo u poglavlju „Ocjena stanja i prijedlozi za 

unapređenje". 

Na kraju, radi preglednosti i lakšeg snalaženja u ovom Izvješću, donosimo detaljne i 

iscrpne grafičke prikaze o provedbi Zakona u tijelima javne vlasti tijekom 2010. godine, a koji 

slijede metodologiju tabele za pojedinačna izvješća. 
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Brojevi u grafikonima pod rubrikama „informacije koje su dostavljene sukladno 

članku 20. Zakona" te „obrazloženje i ocjena postojećeg stanja" označavaju broj tijela javne 

vlasti koja su nam dostavila podatke iz navedenih rubrika, a ne broj objavljenih informacija. 

Napominjemo da smo u te brojeve ubrojili sva ona tijela javne vlasti koja su nam dostavila 

barem naznaku web stranice ili službenog glasila, odnosno ocijenila stanje barem jednom 

riječju. 

6. PREGLED RADA U TIJELIMA JAVNE VLASTI 

1. Hrvatski sabor 

Hrvatski sabor zaprimio je tijekom 2010. godine 59 zahtjeva za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama, te je 52,5 zahtjeva prihvaćeno. 

2,5 zahtjeva je odbijeno iz razloga navedenih u članku 15. stavku 2. Zakona. 

0.5 zahtjeva je odbijeno s razlozima odbijanja, sukladno članku 8. stavku 1. Zakona. 

3.5 zahtjeva je ustupljeno. 

Zaprimljen je 1 zahtjev za ispravak ili dopunu informacije, koji je i usvojen. 

Svih 59 zahtjeva je riješeno u roku. 

Informacije se objavljuju na Internetskim stranicama http://infodok.sabor.hr i 

http://www.sabor.hr. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji kako je u ukupnom zbroju upita jedan 

zahtjev djelomično odbijen i djelomično ustupljen, a jedan je djelomično prihvaćen i 

djelomično odbijen. Ovi upiti pribrojani su kao 0,5 u sve kategorije u koje pripadaju. 

2. Predsjednik Republike Hrvatske 

Ured predsjednika Republike Hrvatske zaprimio je tijekom 2010. godine 7 zahtjeva za 

pristup informacijama, 6 je zahtjeva usvojeno, a 1 je odbijen ( članak 15. stavak 2. točka 2. 

Zakona) . 
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3. Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti 

Izvješće nije dostavljeno. 

4. Vlada Republike Hrvatske 

Vlada Republike Hrvatske zaprimila je u 2010. godini 35 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama. 

33 zahtjeva bila su usvojena, a 2 zahtjeva odbijena, sukladno članku 8. stavku 1. 

novog Zakona. 

19 zahtjeva bilo je ustupljeno. 

35 zahtjeva je bilo riješeno u roku. 

Informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona: 

dnevni red sjednica Vlade, odluke sa sjednica Vlade, informacije o natječaju i natječajnoj 

dokumentaciji za javne nabave, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 

5. Ustavni sud Republike Hrvatske 

Ustavni sud Republike Hrvatske tijekom 2010. godine nije zaprimio niti jedan zahtjev 

za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Podaci o informacijama koje su objavljene 

sukladno članku 20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu 

dostavljeni. 

6. Vrhovni sud Republike Hrvatske 

Vrhovni sud Republike Hrvatske zaprimio je tijekom 2010. godine 5123 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama (153 - pisanih zahtjeva za televizijsko i tonsko 

snimanje u sudnici, 106 - pisanih zahtjeva za uvid u spise, preslike spisa i ostalu 

dokumentaciju, 707 - pisanih zahtjeva za informacije o postupku i stadiju spisa, za 

požurivanje, 51 - pisanih zahtjeva za ostale informacije, 4000 - zahtjeva putem telefona o 

stanju spisa, 106 - zahtjeva putem e-maila), od kojih je 5100 usvojeno, 19 odbijeno, 3 

ustupljeno, a 1 je zahtjev neriješen. 

Izdano je 340 obavijesti sukladno članku 15. stavku 2. Zakona . 
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19 zahtjeva za televizijsko snimanje rasprava u kaznenim postupcima je odbijeno, 

razlog: čl. 299. st 3. Zakona o kaznenom postupku (NN. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 

143/02, 115/06, 152/08, 76/09) koji u pravilu ne odobrava snimanja u sudnici već samo 

iznimno - što znači da je odbijeno 19 zahtjeva sukladno čl. 8. st. 2. toč k . l . , a sukladno čl.8. 

st.4. Zakona iznimno odobreno 134 zahtjeva za snimanje rasprave u sudnici. 

Zaprimljeno je i usvojeno 105 zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije. 

5072 zahtjeva je riješeno u roku, a 51 zahtjev izvan roka. 

Visina ostvarene naknade iznosila je 699,00 kuna (novčana naknada koja je ostvarena 

od fotokopiranja traženih preslika dokumenata i uplaćena u blagajnu Vrhovnog suda, a 

ostalo su poništavane sudske takse na zahtjevu). 

Informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona 

(8631): 

- 8401- sudskih odluka VSRH i 230- odluka drugih sudova objavljeno na internetu- web 

stranici Vrhovnog suda 

- 4 tromjesečna izvješća o radu suda (broj primljenih i riješenih predmeta svih vrsta 

postupaka)- web stranica VSRH 

- 28 priopćenja o događanjima i aktivnostima suda-web stranica 

- 19 obavijesti o održavanju stručnih seminara -web stranica 

- 438 obavijesti o javnoj sjednici - web stranica VSRH 

- 4 natječaja o zapošljavanju - web stranica VSRH 

- 4 natječaja o javnoj nabavi- web stranica VSRH 

- 6 objava u Elektronskom oglasniku javne nabave 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se: Vrhovni sud Republike Hrvatske kao 

najviši sud u Republici Hrvatskoj i predsjednik Vrhovnog suda kao najviše tijelo sudske 

uprave ima široke nadležnosti i odgovornost za zakonito i pravilno funkcioniranje sudbene 

vlasti. Iz toga razloga predsjedniku Vrhovnog suda se podnosi veliki broj zahtjeva za uvid u 

stanje spisa, uvid u rad Vrhovnog suda i svih sudova u Republici Hrvatskoj, za preslike 

sudskih odluka kao sudske prakse, upiti o sudskoj praksi i načinu pretraživanja sudske prakse, 

uvid u arhivsku građu suda, uvid u ocjenu i rad pojedinog suca, pritužbu na rad suca i 

službenika suda, požurnice za brže rješavanje sudskih postupaka na nižim sudovima, razni 
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podaci o statistici sudova, podaci o imenovanju sudaca, o prisutnosti na sudskim 

sjednicama, tonskom i televizijskom snimanju sjednica, informacije o stadijima sudskih 

postupaka . S obzirom da je VSRH imao u radu 21875 sudskih predmeta, a ostali sudovi 

ukupno oko 1 milion predmeta - svaki dan stranke i ostale zainteresirane fizičke i pravne 

osobe, nevladine organizacije i civilni sektor pitaju o stanju spisa i traže podatke o tim 

sudskim postupcima - u tu svrhu su stalno otvorene dežurne telefonske linije za davanje 

informacija o stanju sudskih postupaka, a to znači da troje službenika dnevno odgovara na 

pitanja putem telefona i daje informacije. Uglavnom najveći opseg poslova sudske uprave u 

Uredu predsjednika suda odnosi se na davanje informacija i odgovaranja odnosno 

odobravanje podataka, izvještavanje. S obzirom da je priljev sudskih predmeta veći u 2010. u 

odnosu na 2009. to je i priljev predmeta sudske uprave veći u 2010.- što generira i više 

davanja informacija o postupcima i radu Vrhovnog suda RH i svih drugih sudova u RH. 

Zaključna ocjena postojećeg stanja: Vrhovni sud Republike Hrvatske, poštujući svoju 

ulogu najvišeg tijela sudbene vlasti, svim fizičkim i pravnim osobama u zemlji i inozemstvu i 

ostalim tijelima vlasti i civilnom sektoru omogućava pristup svim informacijama, daje 

informacije sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i posebnim sudskim 

postupovnim zakonima i propisima kojima se uređuju sudski postupci (ZKP, ZPP, Sudski 

poslovnik). Nikome informacija nije uskraćena već se na bilo koji način daje uputa o načinu 

dobivanja informacije. Rezultat takvog rada vidljiv je u nepodnošenju ni jednog pravnog 

lijeka na zahtjeve. 

Vrhovni sud RH posebno objavljuje informacije o svom radu, neovisno o zahtjevima, 

na internetu -web stranici www.vsrh.hr i u polugodišnjoj stručnoj publikaciji "Izbor odluka". 

7. Državno sudbeno vijeće 

Državno sudbeno vijeće u 2010. godini zaprimilo je 1 zahtjev za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama, koji je usvojen i riješen u roku. Podaci o informacijama koje su 

objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja nisu dostavljeni. 
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8. Upravni sud Republike Hrvatske 

Upravni sud Republike Hrvatske zaprimio je tijekom 2010. godine 15 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, od kojih je 13 usvojio, a 2 odbio 

1 zahtjev je odbačen, iz razloga jer podnositelj zahtjeva nije u roku, propisanim 

člankom 12. Zakona, ispravio zahtjev. 

12 zahtjeva je riješeno u roku, dok ih je 3 riješeno izvan roka. 

Izjavljene su 2 žalbe, od kojih je 1 usvojena, a 1 odbijena. 

U Izvješću nisu navedeni podaci o informacijama koje su objavljene sukladno 

obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, niti je navedeno obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovu prethodno iskazanih podataka. 

9. Visoki trgovački sud 

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske zaprimio je 2010. godine 2 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, oba je usvojio i riješio u roku. 

Na web stranici VTSRH (www.vtsrh.hr) objavljuju se informacije o postupcima javne 

nabave, natječaji i oglasi za prijam u državnu službu u VTSRH, te ostale informacije o radu 

suda, aktivnostima i dr. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako se u skladu s odredbama Zakona 

o sudovima i odredbama Sudskog poslovnika, u uredu predsjednika suda rješavaju 

predstavke i požurnice stranaka, u zadanim rokovima postupa po zahtjevima drugih sudova i 

nadležnih tijela, te obavljaju ostali poslovi sudske uprave. Stoga ovaj sud nema veći broj 

zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama. 

10. Visoki prekršajni sud 

Visoki prekršajni sud u 2010. godini nije imao zahtjeva za pravo na pristup 

informacijama. U Izvješću nisu navedeni podaci o informacijama koje su objavljene sukladno 

obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, niti je navedeno obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovu prethodno iskazanih podataka. 
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11. Sudovi 

Dostavljeno je 16 izvješća županijskih sudova od potrebnih 21 (76%), 45 izvješća 

općinskih sudova od potrebnih 66 (68%), 12 izvješća trgovačkih sudova od potrebnih 13 

(92%) te 57 izvješća prekršajnih sudova od 61 prekršajnog suda u RH (93%). (Vidi tablicu 3., 

4. i graf 2.) 

11.1. Županijski sudovi 

U 2010. godini u RH je djelovao 21 županijski sud. 16 županijskih sudova je dostavilo 

izvješća (76%). Županijski sudovi koji NISU dostavili izvješća za 2010. godinu su Županijski sud 

u Čakovcu, Županijski sud u Gospiću, Županijski sud u Sisku, Županijski sud u Šibeniku te 

Županijski sud u Varaždinu. (Vidi tablicu 3., 4. i graf 2.) 

Županijski sud u Bjelovaru 

Županijski sud u Bjelovaru zaprimio je tijekom 2010. godine 5 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, te ih je sve usvojio i riješio u roku. 

Gore navedenim podacima obuhvaćen je i Županijski sud u Virovitici koji je od 01. 

siječnja 2011. godine spojen sa Županijskim sudom u Bjelovaru kao Stalna služba u Virovitici. 

Županijski sud u Dubrovniku 

Županijski sud u Dubrovniku je u službenom glasilu i na informatičkom mediju, a 

temeljem čl. 20. Zakona, objavio sljedeće informacije: 

• obavijest o početku postupka javne nabave poštanskih usluga, objavljeno u 

Narodnim novinama 02. lipnja 2010. godine; 

• obavijest o sklopljenom ugovoru za poštanske usluge, objavljeno u Narodnim 

novinama 03. studenog 2010. godine, 

• poziv na nadmetanje javne nabave električne energije, objavljen u Narodnim 

novinama 22. studenog 2010. godine, kao i na web stranici ovog suda; 
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• tromjesečno statističko izvješće o radu za drugo i treće tromjesečje 2010. godine, 

objavljeno na web stranici suda. 

Županijski sud u Splitu 

Županijski sud u Splitu je na svojim web stranicama objavio podatke o uredovnom 

vremenu sudskih odjela i pisarnica, novosti o radu suda, e - ročišta, informacije o 

natječajima, informacije o sudskim vještacima i sudskim tumačima, dok se na oglasnoj ploči 

suda objavljuju informacije i odluke sukladno odredbama odgovarajućih zakona. 

Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja : Županijski sud u Splitu zaprimio je relativno 

mali broj zahtjeva za pravo na pristup informacijama koji su većinom usvojeni. Odbijeni 

zahtjevi odnose se na informacije kojima sud ne raspolaže ili koji predstavljaju službenu 

tajnu. Slučajevi u kojima zahtjevi nisu riješeni u roku odnose se na informacije u pravomoćno 

dovršenim i arhiviranim predmetima koje je bilo potrebno pribaviti iz sudskog arhiva. 

11.2. Općinski sudovi 

Od 66 općinskih sudova u RH, 46 općinskih sudova je dostavilo izvješća, što čini 69 %. 

Općinski sudovi koji NISU dostavili izvješća za 2010. godinu su: OS u Belom Manastiru, OS u 

Benkovcu, OS u Čakovcu, OS u Glini, OS u Gospiću, OS u Hrvatskoj Kostajnici, OS u Kninu, OS 

u Kutini, OS u Pagu, OS u Poreču, OS u Rovinju, OS u Sisku, OS u Slavonskom Brodu, OS u 

Šibeniku, OS u Varaždinu, OS u Vinkovcima, OS u Virovitici, OS u Vrbovcu, OS u Zadru te 

Općinski kazneni sud u Zagrebu. (Vidi tablicu 3., 4. i graf 2.) 

Općinski sud u Rijeci 

Općinski sud u Rijeci tijekom 2010. godine zaprimio je 3 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, od kojih su 2 usvojena i riješena u roku. 1 zahtjev je 

neriješen. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, 6 informacija je objavljeno u elektroničkom 

oglasniku javne nabave. 
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Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako se većina zahtjeva za pristup 

informacijama o stanju sudskih predmeta i podacima u istim, ostvaruje sukladno odredbama 

postupovnih propisa i odredbama sudskog poslovnika, bez pozivanja stranaka na odredbe 

Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Općinski sud u Splitu 

Općinski sud u Splitu u 2010. godini zaprimio je 8 zahtjeva za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama. 

Svi zaprimljeni zahtjevi su riješeni, i to na način da su 3 zahtjeva prihvaćena, 3 

zahtjeva odbijena, jedan je djelomično prihvaćen, dok je jedan ustupljen nadležnom tijelu. 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na prava na pristup informaciji kojima je udovoljeno: 

• zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informaciji ovlaštenika V. K. kojim je 

zatražio statističke podatke u svezi omjera sudaca po spolu ( muških/ženskih ), u 

svrhu pisanja seminarskog rada, 

• zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informaciji ovlaštenika I. S., kojim je zatražio 

podataka nalazi li se original „Sporazum od 15. siječnja 1988. godine" u spisu ovog 

suda poslovnog broja z., 

• zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informaciji ovlaštenika D. S., a radi podatka 

o stanju predmeta poslovnog broja z. 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na pristup informaciji kojima nije udovoljeno: 

• zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informaciji ovlaštenika Turističke zajednice 

Grada Komiže, kojim je zatražen uvid u spis z., koja odluka se temelji na odredbi čl. 

155. st. 4., u svezi čl. 54. st. 3. Zakona o kaznenom postupku, budući da je ovlaštenik 

u predmetnom spisu ujedno i oštećenik, 

• zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informaciji ovlaštenika I. B., kojim je 

zatražio preslik dopisa iz kaznenog spisa z., koja odluka se temelji na odredbi čl. 71. 

st. 2. i čl. 72. st. 1. Sudskog poslovnika, 

• zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informaciji ovlaštenika I. B., kojim je 

zatražen ovjereni preslik izvornika sudskog zapisnika sa ročišta glavne rasprave od 09. 
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ožujka 2005. god. u spisu z., koja odluka se temelji na odredbi čl. 15. st. 2. to. 3. 

Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Zahtjevi za ostvarivanje prava na pristup informaciji koji su ustupljeni: 

• zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji ovlaštenika I. B., kojim je 

zatražen preslik pravomoćne presude bivšeg Vojnog suda, čiju arhivu je preuzeo 

Županijski sud u Splitu, koji je ujedno i zadužen za predmetni spis. 

Tijekom 2010. godine uložena je jedna žalba na rješenje službenika za informiranje, 

koja je odbijena. 

Općinski sud u Ivanić Gradu 

Sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, Općinski sud u Ivanić Gradu 

objavio je informacije vezane uz javnu nabavu - natječaj za uredski materijal i tonere. 

11.3. Trgovački sudovi 

Od 13 trgovačkih sudova u RH, 12 sudova je dostavilo izvješća za 2010. godinu, što 

čini 92 %. Trgovački sud koji NIJE dostavio izvješće o provedbi Zakona u 2010. godini je 

Trgovački sud u Sisku. (Vidi tablicu 3., 4. i graf 2.) 

Trgovački sud u Zagrebu 

Trgovački sud u Zagrebu zaprimio je u 2010. godini 101 zahtjev za ostvarivanje prava 

na pristup informacijama, te su svi zahtjevi usvojeni. 

Trgovački sud u Zagrebu ima uređenu internetsku stranicu, www.tszg.hr, putem koje 

su podaci o radu suda te informacije vezane uz njegovo funkcioniranje, dostupne javnosti. U 

okviru navedene internetske stranice suda dostupan je i katalog informacija suda. 
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Obavijesti medijima daju se u obliku: pisanih priopćenja, usmenih priopćenja, 

konferencija za novinare i neposrednom komunikacijom. 

11.4. Prekršajni sudovi 

Od 61 prekršajnog suda koji je u 2010. godini djelovao u RH, 57 sudova je dostavilo 

izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini (93%). Prekršajni sudovi koji NISU dostavili izvješća 

su PS u Krapini, PS u Novoj Gradiški, PS u Pagu i PS u Zaboku. (Vidi tablicu 3., 4. i graf 2.) 

Prekršajni sud u Osijeku 

Informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona: 

informacije o natječajima i natječajnoj dokumentaciji za javnu nabavu uredskog materijala i 

poštanskih usluga, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 

12. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zaprimilo je tijekom 2010. godine 12 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te ih je svih 12 usvojilo. 

1 zahtjev je odbijen, sukladno članku 8. s t . l . Zakona. 

7 zahtjeva je ustupljeno. 

Zaprimljena su 2 zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koja su usvojena. 

12 zahtjeva je riješeno u roku. 

Podnesene su 3 tužbe. 

Državno odvjetništvo objavljuje informacije o svim važnijim predmetima od interesa 

za javnost na web stranici, te na taj način omogućuje dostupnost informacijama. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja je navedeno kako je zaprimljen veoma malen 

broj zahtjeva temeljem Zakona, što se obrazlaže dobrom suradnjom sa novinarima, 

nepozivanje stranaka na Zakon kod uvida u pismena te obavještavanjem i drugih 

zainteresiranih osoba. 
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13. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) 

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u 2010. godini zaprimio je 2 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od kojih je 1 zahtjev usvojen, a 1 

odbijen, budući da se isti nije odnosio na informacije u smislu odredbe čl. 3. st. 1. toč. 3. 

Zakona o pravu na pristup informacijama. Obadva zahtjeva su riješena u roku, te nije 

izjavljena niti jedna žalba. 

14. Državna odvjetništva 

Od 73 državna odvjetništva u RH, dostavljeno je ukupno 67 izvješća (92%). (Vidi 

tablicu 5., 6. i graf 3.) 

14.1. Županijska državna odvjetništva 

Od 20 županijskih državnih odvjetništava koja su djelovala u RH u 2010. godini, njih 

17 je dostavilo izvješća o provedbi Zakona (85%). Županijska državna odvjetništva koja NISU 

dostavila izvješća su ŽDO u Gospiću, ŽDO u Kalovcu i ŽDO u Zadru. (Vidi tablicu 5., 6. i graf 3.) 

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu 

Pod brojem odbijenih zahtjeva s razlozima odbijanja, sukladno članku 8. stavku 1. 

Zakona, navode da je 1 zahtjev odbijen jer se odnosi na traženje fizičke osobe da joj se 

dostavi podatak koji se temeljem Zakona o državnom odvjetništvu smatra tajnim. 

Pod brojem neriješenih zahtjeva navode 1 zahtjev, s razlogom što je podnositelj 

zahtjeva zatražio informaciju kojom ovo državno odvjetništvo raspolaže samo jednim 

dijelom, pa je u tijeku pribavljanje potpune informacije. 
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Županijsko državno odvjetništvo u Koprivnici 

Tijekom 2010. zaprimljeno je 9 zahtjeva za informacije, 5 zahtjeva je usvojeno, a 3 

zahtjeva su odbijena ( u obrazloženju se navodi da u trenutku upita nije bio zauzet konačan 

stav odnosno donesena državnoodvjetnička odluka ). 

1 zahtjev je ustupljen, a 9 ih je riješeno u roku. 

14.2. Općinska državna odvjetništva 

U 2010. godini u RH je djelovalo 53 općinskih državnih odvjetništava. 50 općinskih 

državnih odvjetništava je dostavilo izvješća o provedbi Zakona (94%). Općinska državna 

odvjetništva koja NISU dostavila izvješća su ODO u Dubrovniku, ODO u Karlovcu i ODO u 

Ogulinu. (Vidi tablicu 5., 6. i graf 3.) 

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku 

Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku zaprimilo je tijekom 2010. godine 2 zahtjeva, 

od kojih je 1 zahtjev usvojen, a 1 zahtjev odbijen, te su oba zahtjeva riješena u roku. 

Pod razlozima odbijanja zahtjeva navode kako su traženi podaci, sukladno čl. 36., st.3, 

t. 2. Zakona o državnom odvjetništvu, tajni. 

Pod obrazloženjem i ocjenom smatraju da je broj zahtjeva u 2010. mali, iz razloga jer 

su mediji, kao najčešći dosadašnji tražitelji informacija, upoznati s primjenom odredbe čl. 36. 

Zakona o državnom odvjetništvu. 

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu 

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu pod brojem odbijenih zahtjeva s razlozima 

odbijanja sukladno članku 8. stavku 1. Zakona, navodi da su 3 zahtjeva odbijena iz razloga jer 

se u tim kaznenim predmetima još uvijek provodi kriminalističko istraživanje i nalaze se u fazi 

izviđa, te u istima nije donesena odgovarajuća državnoodvjetnička odluka, pa se sukladno 

Zakonu o državnom odvjetništvu podaci smatraju tajnima. 
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15. Ministarstva 

Od 16 ministarstava u RH, njih 14 je dostavilo izvješća o provedbi Zakona u 2010. 

godini (87%). Ministarstva koja nisu dostavila izvješća su Ministarstvo poljoprivrede, 

ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstvo kulture. (Vidi tablicu 7., 8. i graf 4.) 

15.1. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija 

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija zaprimilo je tijekom 2010. 

godine 31 zahtjev za pristup informacijama, od kojih je 27 usvojeno. 

4 zahtjeva bila su ustupljena. 

Zaprimljeno je 7 zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije, te je svih 7 i usvojeno. 

31 zahtjev riješen je u roku. 

Na internetskoj stranici MVPEI-a, redovito se objavljuju informacije o aktivnostima 

MVPEI-a, kao i drugi dokumenti vezani uz natječaje i oglase MVPEI-a (t i jekom 2010. godine 

objavljeno je između ostaloga 651 priopćenje MVPEI-a, Godišnjak o radu MVPEI-a u 2009. 

god., video materijal Croatia summit 2010, EU video vijesti, Strateški plan financiranja 

MVPEI-a 2011.-2013., Natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za 2010. godinu, 

Natječaj za raspodjelu sredstava za financiranje programa/projekata društava prijateljstva u 

okviru raspoloživih sredstava od igara na sreću planiranih u Državnom proračunu za 2010. 

godinu, Natječaj za raspodjelu sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i 

zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH iz sredstava Državnog 

proračuna RH za 2010. god., Natječaj za dobivanje naknade za učenje hrvatskog jezika u 

Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske u akademskoj 

godini 2010./2011., Popis gospodarskih subjekata sa kojima MVPEI ne smije sklapati Ugovore 

o javnoj nabavi temeljem članka 5. c Zakona o javnoj nabavi, Međunarodne mjere 

ograničavanja, Oglas za izbor trgovinskih atašea). Također se objavljuju informacije o radu 

hrvatskih veleposlanstava u 33 diplomatska predstavništva koja imaju svoju autonomnu 

stranicu. U oglasniku javne nabave MVPEI je i tijekom 2010. godine redovito objavljivao 

informacije o nadmetanjima i dokumentaciji za nadmetanja, sukladno Zakonu o javnoj 

nabavi. 
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15.2. Ministarstvo financija 

Ministarstvo financija zaprimilo je tijekom 2010. godine 51 zahtjev za informacije, 40 

zahtjeva je usvojeno, a 8 ih je odbijeno. 7 zahtjeva je odbijeno zbog povrede čuvanja porezne 

tajne, a 1 zahtjev zbog neosnovanosti. 

3 zahtjeva su ustupljena, 49 ih je riješeno u roku, a 2 su riješena izvan roka. 

Izjavljene su 3 žalbe koje su i odbijene. 

Izjavljene su 2 tužbe. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, Ministarstvo financija. Porezna uprava i 

Carinska uprava objavljuju informacije na web stranicama i u službenim glasilima. 

Pod odlukama Upravnog suda navode: 8 rješenja o odbijanju zahtjeva, 3 rješenja o 

odbijanju žalbe i 2 presude Upravnog suda o odbijanju tužbe. 

Ministarstvo financija dostavilo je preslike Rješenja. 

15.3. Ministarstvo obrane 

Ministarstvo obrane zaprimilo je tijekom 2010. godine 26 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, te ih je 22 usvojilo, a 4 zahtjeva odbilo. 

Izjavljene su 2 žalbe koje su i odbijene. 

Podnesene su 2 tužbe. 

Svih 26 zahtjeva je riješeno u roku. 

Sukladno članku 20. Zakona, objavljen je natječaj za usluge sudskog vještaka za 

procjenu nekretnina, u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o prodaji stanova u 

vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane. Još je objavljen i nacrt 

Strategije nacionalne sigurnosti RH. 

Dostavljena je jedna preslika odluke Upravnog suda. 

15.4. Ministarstvo unutarnjih poslova 

Ministarstvo unutarnjih poslova zaprimilo je tijekom 2010. godine 81 zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, te ih je 72 usvojilo. 
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14 zahtjeva je odbijeno, iz razloga jer se radilo o klasificiranim podacima, osobnim 

podacima te službeno neobjavljivim podacima. 

9 zahtjeva je odbijeno iz razloga navedenih u članku 8. stavku 1. Zakona - radi se o 

klasificiranim podacima. 

2 zahtjeva su ustupljena. 

75 zahtjeva je riješeno u roku, a 4 izvan roka. 

1 zahtjev je neriješen. 

Izjavljene su 3 žalbe koje su odbijene, te su podnesene 3 tužbe. 

Objavljene su informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, 

izvješće o financijskom poslovanju Ministarstva unutarnjih poslova za 2009. godinu, Plan 

nabave MUP-a za 2010. godinu i Izmjene i dopune plana nabave MUP-a za 2010. godinu, 

odluka o ustrojavanju Kataloga informacija i sam Katalog informacija objavljen na Internet 

stranicama Ministarstva unutarnjih poslova. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako je sam broj zahtjeva u prosjeku 

isti u zadnje dvije godine, radi se o malom broju rješenja kojim se odbija zahtjev stranke, 

uzimajući u obzir da se stranka poziva na Zakon. 

Priložene su 3 preslike presude Upravnog suda i 4 preslike rješenja ministra 

unutarnjih poslova kojim se odbija zahtjev stranke. 

15.5. Ministarstvo pravosuđa 

Ministarstvo-pravosuđa je tijekom 2010. godine imalo 13 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, te su svi zahtjevi usvojeni i riješeni u roku. 

U Izvješću se navodi kako je u Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim 

novinama" tijekom 2010. godine objavljeno 59 postupaka javne nabave. 

15.6. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 

Ministarstvo je tijekom 2010. godine zaprimilo 9 zahtjeva za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama, te su svi riješeni u roku. 

1 zahtjev je odbijen. 
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Informacije se objavljuju na Internet stranicama Ministarstva i službenim i javnim 

glasilima. 

Katalog informacija objavljen je na Internet stranicama Ministarstva (www. mingorp. 

hr). 

15.7. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zaprimilo je tijekom 2010. godine 11 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te je 10 zahtjeva usvojilo, a 1 

ustupilo. Svi zahtjevi su riješeni u roku. 

Na internetskoj stranici Ministarstva redovno se objavljuju odluke i mjere s razlozima 

za njihovo donošenje, te informacije o radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, 

troškovima rada i izvorima financiranja Ministarstava. 

Također, na stranici postoji posebna rubrika pod nazivom „natječaji", u kojoj se 

objavljuju informacije o natječajima i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave. 

Isto tako, na stranici se objavljuju nacrti prijedloga zakona i omogućeno je da se svi 

zainteresirani u primjerenom roku o njima očituju. 

15.8. Ministarstvo turizma 

Ministarstvo turizma zaprimilo je tijekom 2010. godine 22 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama. Svi zahtjevi su usvojeni i riješeni u roku. 

1 je zahtjev zaprimljen s traženjem za dopunu informacije, pozivajući se na odredbu 

čl. 13. Zakona, stoga što podnositelj zahtjeva smatra kako je Ministarstvo trebalo ustupiti 

zahtjev tijelu javne vlasti koje posjeduje traženu informaciju. 

1 je zahtjev za ispravak ili dopunu informacije odbijen, jer je odgovoreno kako se nije 

moglo postupiti po čl. 13. Zakona, jer se institucija na koju je podnositelj zahtjeva upućen ne 

nalazi u popisu tijela javne vlasti za 2010. godinu. 

1 je zahtjev za ispravak ili dopunu informacije odbačen. 

Sukladno čl. 20. Zakona, Ministarstvo preko svojih web stranica čini dostupnim 

informacije: 

• o odlukama, mjerama i planovima aktivnosti Ministarstva 
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• o radu kroz rubrike „vijesti", „najave", „press" i „EU vijesti" 

• o natječajima, programima potpora i kreditiranja, te javnim pozivima za dodjelu 

bespovratnih financijskih poticaja razvojnim projektima u turizmu 

• o natječajima za javne nabave 

• o propisima i zakonskim i podzakonskim aktima i konačnim prijedlozima navedenih 

akata. 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja navode kako je, za razliku od prošle 

godine, broj zahtjeva za pristup informacijama znatno veći. Istodobno, povećan je i broj 

neposredno danih odgovora elektroničkom poštom, i to u slučajevima kada se podnositelj 

zahtjeva ne poziva na Zakon. Međutim, ponavljaju se zahtjevi kojima se traži tumačenje 

propisa, što se, prema mišljenju pravnika Ministarstva, ne odnosi na informaciju u smislu čl. 

3. Zakona, a isto tako se pojavljuju zahtjevi za dostavom podataka, statistika i brojki za 

potrebe izrade diplomskih ili znanstvenih radova, a koji su najčešće i javno dostupni. 

15.9. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 

Izvješće nije dostavljeno. 

15.10. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 

Ministarstvo je tijekom 2010. godine zaprimilo 15 zahtjeva za pristup informacijama, 

te ih je 13 usvojilo. 

1 zahtjev je odbijen sukladno odredbama Zakona, a 1 zahtjev je ustupljen. 

U skladu s obvezama iz članka 20. Zakona, objavljene su odluke i mjere Ministarstva 

kojima se utječe na interese ovlaštenika - nacrti zakona i podzakonskih akata; informacije o 

radu Ministarstva, aktivnostima, organizaciji, troškovima rada - priopćenja, najave, pozivi i 

si.; informacije o predstavkama, peticijama, prijedlozima i raspravama; informacije o 

natječajima - javne nabave, javni natječaji za zapošljavanje i si. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako je Ministarstvo poduzelo sve 

mjere i aktivnosti određene Zakonom (imenovanje službenika za informiranje, vođenje 

upisnika, ustrojavanje Kataloga informacija i dr.). Također, Ministarstvo neovisno o 

zahtjevima kojima se u traženju informacija poziva na Zakon, redovito odgovara na brojne 
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upite građana i novinara putem telefona, e-maila, te na upite pristigle na službene web 

stranice Ministarstva. Nadalje, Ministarstvo redovito obavještava javnost o svim 

aktivnostima putem priopćenja, konferencija za novinare i službene web stranice. Pored 

komunikacije redovitim načinom, u Ministarstvu se održavaju brojni sastanci sa 

predstavnicima različitih udruga, zadruga, održavaju se radionice i dr. Ministarstvo, također, 

redovito objavljuje sve zakone i podzakonske akte iz svog djelokruga, njihove nacrte i javne 

natječaje. 

15.11. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva 

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva zaprimilo je tijekom 

2010. godine 207 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te ih je 201 

usvojilo, a 5 ustupilo. 

1 zahtjev je odbačen iz razloga jer je korisnik prava na informaciju, sukladno odredbi 

članka 12. stavka 2. Zakona, pozvan da nerazumljivi zahtjev ispravi u roku od tri dana, a 

budući da korisnik zahtjev nije ispravio, Ministarstvo je donijelo rješenje kojim je zahtjev 

odbačen. 

Zaprimljen je 1 zahtjev za ispravak ili dopunu informacije koji je usvojen. 

171 zahtjev je riješen u roku, a 30 izvan roka. 

6 zahtjeva je neriješeno, te su izjavljene su 4 žalbe, od kojih su 2 usvojene, a 2 

odbijene. 

Podnesene su 2 tužbe. 

Visina ostvarene naknade iz članka 19. Zakona iznosila je 383,00 kuna. 

Ministarstvo, sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, na internetskim 

stranicama Ministarstva objavljuje upute, objašnjenja i mišljenja kojima se utječe na interese 

ovlaštenika. 

Isto tako, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša,te Uredbi o informiranju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Ministarstvo objavljuje sve informacije i 

zahtjeve vezane uz postupke procjene utjecaja pojedinih zahvata na okoliš, odnosno 

Ministarstvo je tijekom 2010. godine pozivalo javnost da sudjeluje u postupcima procjene 

utjecaja zahvata na okoliš, te je u skladu s tim objavljivalo informacije o zahtjevima za 

postupke procjene utjecaja na okoliš, informacije o zahtjevima za utvrđivanje objedinjenih 
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uvjeta zaštite okoliša, te informacije o planovima i programima koji bi mogli imati značajan 

utjecaj na okoliš. 

Ministarstvo objavljuje informacije o natječajima i natječajnoj dokumentaciji na 

službenim web stranicama Ministarstva www.mzopu.hr. 

Također se na službenim web stranicama Ministarstva objavljuju svi nacrti zakona i 

podzakonskih akata. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja se navodi kako su informacije koje se najčešće 

traže one iz djelokruga rada Uprave za inspekcijske poslove, a traže se informacije vezane uz 

inspekcijske postupke u predmetima inspekcijskog nadzora. 

U izvješću se još detaljno obrazlažu pojedinosti iz zahtjeva koji su odbačeni, iz 

izjavljenih žalbi, tužbi podnesenih Upravnom sudu i zahtjeva koji nisu riješeni. 

15.12. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 

Ministarstvo zdravstava i socijalne skrbi zaprimilo je tijekom 2010. godine 130 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te ih je 115 usvojilo, a 5 zahtjeva su 

odbijena. 

2 zahtjeva su odbijena slijedom članka 8. stavka 1. Zakona - ovlaštenici su zahtijevali 

dostavu neklasificiranih podataka za službenu uporabu. 

5 zahtjeva je ustupljeno. 

Zaprimljeno je 6 zahtjeva za dopunu informacije, te su svi usvojeni. 

84 zahtjeva je riješeno u roku, a 26 izvan roka. 

10 zahtjeva je neriješeno. 

Izjavljena je 1 žalba, koja je odbijena. 

Sukladno Zakonu, Ministarstvo omogućava pristup informacijama na sljedeće načine: 

1. Slijedom pojedinačnih zahtjeva ovlaštenika, pružanjem traženih informacija, uvidom 

u dokumente i dostavom preslika traženih dokumenata; 

2. Održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog 

priopćavanja; 

3. Objavom zakona i pravilnika u „Narodnim novinama"; 
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4. Putem besplatnog „Bijelog telefona" građani mogu usmeno podnositi predstavke, 

pritužbe, pohvale ili prijedloge, te dobiti odgovore na pitanja vezana uz ostvarivanje 

prava na zdravstvenu zaštitu; 

5. Putem službene web stranice Ministarstva redovito se objavljuju i ažuriraju sve 

informacije vezane uz rad i djelatnost Ministarstva. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji kako broj zahtjeva za pristup informacijama 

zaprimljen u Ministarstvu kontinuirano raste. Velik broj zahtjeva odnosi se na traženje 

informacija i vezano uz osobne slučajeve ovlaštenika i traženje preslika dokumenata iz 

predmeta ovlaštenika vođenih u institucijama sustava zdravstva i socijalne skrbi, često na 

lokalnoj razini izvan sjedišta tijela javne vlasti. Također značajan udio čine složeni upiti za čiju 

pripremu odgovora treba prikupiti podatke od više ustrojstvenih jedinica Ministarstva, te 

vanjskih ustanova koje dosad nisu imale status tijela javne vlasti. Dostava podataka od istih 

često je vršena sa zakašnjenjem, uz brojne pisane požurnice od strane službenika za 

informiranje Ministarstva, a u nekim slučajevima podaci nisu dostavljeni unatoč ponovljenim 

pisanim zahtjevima. To je razlog rješavanja dijela zahtjeva s kašnjenjem u odnosu na zakonski 

rok, odnosno u nekim slučajevima nerješavanje zahtjeva koji su i dalje u obradi. 

15.13. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa zaprimilo je tijekom 2010. godine 18 

zahtjeva za ostvarivanje prava ne pristup informacijama. Svi zahtjevi su razmotreni i u 

zakonskom roku je odgovoreno na 9 zahtjeva, dok je na 8 zahtjeva, zbog njihove izuzetne 

složenosti, odgovoreno izvan zakonskog roka, a 1 zahtjev je ustupljen. U 1 je slučaju 

zatražena dopuna informacije, čemu je udovoljeno. 

Ministarstvo, sukladno članku 20. Zakona, objavljuje na svojoj web stranici 

informacije o svojim odlukama i mjerama, kao i informacije o svojem radu, te o natječajima 

koje provodi. 

15.14. Ministarstvo kulture 

Izvješće nije dostavljeno. 
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15.15. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 

Ministarstvo je tijekom 2010. godine zaprimilo 52 zahtjeva za pristup informacijama. 

Svi su zahtjevi usvojeni i riješeni u roku. 

Ministarstvo ne ostvaruje naknadu iz članka 19. Zakona. 

73 informacije su objavljene sukladno obvezama utvrđenim čl.20 Zakona, s tim da 

Ministarstvo ima svoju web stranicu www.mobms.hr na kojoj se redovito objavljuju 

informacije o djelokrugu i radu ministarstva. Informacije se još objavljuju i putem javnih 

glasila. 

15.16. Ministarstvo uprave 

Ministarstvo Uprave je tijekom 2010. godine zaprimilo 21 zahtjev za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, od kojih je 10 zahtjeva usvojeno. 

6 zahtjeva je odbijeno: 1 zahtjev je odbijen radi uskraćivanja informacije čije bi 

objavljivanje ugrozilo pravo intelektualnog vlasništva, dok je 5 zahtjeva odbijeno radi 

uskraćivanja informacija zaštićenih zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih 

podataka. 

Sukladno članku 8. stavku 1. Zakona, 5 zahtjeva je odbijeno radi zaštite osobnih 

podataka. 

4 zahtjeva su ustupljena 

4 zahtjeva su riješena u roku, 16 zahtjeva je riješeno izvan roka, a 1 zahtjev je 

neriješen. 

Izjavljene su 2 žalbe koje su odbijene. 

Podnesena je 1 tužba. 

Sukladno članku 20. Zakona objavljene su sljedeće informacije: 

- propisi iz djelokruga Ministarstva, nacrti pravnih propisa; 

- izvješća iz djelokruga Ministarstva (Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup 

informacijama za 2009. godinu, Izvješće o podnesenim pritužbama na osobno 

ponašanje državnih službenika u 2009. godini, Izvješće o provjeri birača koji su 
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sudjelovali u izjašnjavanju za raspisivanje referenduma o Prijedlogu zakona o 

izmjenama Zakona o radu); 

- zapošljavanje: 

1. natječaji za radna mjesta u državnoj službi, 

2. interni oglasi za otvorena radna mjesta u državnoj službi, 

3. plan prijema u državnu službu, 

- dokumenti: 

1. procjena potreba izobrazbe državnih službenika za 2010. godinu, 

2. katalog potreba izobrazbe, 

3. Strategija razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi za razdoblje 2010.-2013. 

- obrasci i registri; 

- evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj i evidencije pravnih osoba 

Katoličke crkve Republike Hrvatske; 

- evidencija popisa birača; 

- evidencija ovlaštenih službenika za vođenje popisa birača 

- evidencija o matičnim uredima u Republici Hrvatskoj 

- uvid u mjesto upisa u državnu maticu i knjigu državljana. 

Uz Izvješće je dostavljeno rješenje o odbijanju žalbe Udruge GONG izjavljene na 

rješenje ovog Ministarstva kojim je odbijen zahtjev navedene Udruge radi ostvarivanja prava 

na pristup informacijama, te presuda Upravnog suda Republike Hrvatske kojom je tužba 

uvažena. 

16. Središnji državni ured za e-Hrvatsku 

Izvješće nije dostavljeno. 

17. Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom 

Izvješće nije dostavljeno. 
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18. Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije 

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije 

zaprimio je tijekom 2010. godine 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te 

ga je usvojio i riješio u roku. 

Na službenim Internet stranicama Ureda www.strategija.hr objavljene su sve bitne 

informacije o radu. uključujući podatke o aktivnostima i organizaciji Ureda: shematski prikaz 

organizacijske strukture, životopisi dužnosnika, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ureda, svi 

kontakt podaci. 

Na www.strategija.hr objavljen je i redovno ažuriran Katalog informacija, kao i 

obrazac za Zahtjev za pristup informacijama; sve smjernice i ostale publikacije u izdanju 

Ureda mogu se skinuti u elektronskom formatu. Javni natječaji objavljuju se na Internetu i u 

sredstvima javnog oglašavanja, a zajedno s ostalim važnijim dokumentima postavljaju se na 

oglasnoj ploči Ureda. Ugovor „Podrška pri izradi prijedloga izmjena i dopuna Strateškog 

okvira za razvoj 2006.-2013." od 19.04.2010., objavljen je u skladu sa Zakonom o javnoj 

nabavi. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji kako u Uredu redovno zaprimaju pitanja, i 

to putem unaprijed pripremljenih obrazaca dostupnih na službenim Internet stranicama, na 

koja odgovaraju u najkraćem mogućem roku, pa nikada nisu imali pritužbe niti žalbene 

postupke po tom pitanju. Za nedavno obnovljene stranice primaju samo pohvale, posebice iz 

razloga što se stranice svakodnevno održavaju, te se na njima mogu pronaći informacije o 

obrazovni i/ili promotivnim aktivnostima Ureda i ostalih institucija uključenih u procese 

provedbe korištenja EU fondova, kao i isječci iz televizijskih gostovanja državnog tajnika, 

novinski članci vezani uz već navedenu tematiku, te sve ostale važne vijesti iz područja 

korištenja fondova. Stoga su mišljenja kako njihovi korisnici ne koriste mogućnost pozivanja 

na Zakon o pravu na pristup informacijama, jer i tako dobivaju odgovore na svoje upite 

unutar zakonski predviđenog roka. 

19. Državna geodetska uprava 

Državna geodetska uprava zaprimila je u 2010. godini 148 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, od kojih je 145 usvojeno, 1 odbijen, a 2 su zahtjeva 
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ustupljena. Razlog odbijanja bio je da traženi podaci nisu informacije koje bi bile informacije 

sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. 

147 zahtjeva je riješeno u roku, a 1 zahtjev izvan roka. 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja navodi se kako u 2010. godini nije 

bilo neriješenih zahtjeva, te nije bilo žalbi, niti tužbi. Zahtjevi za pravo na pristup 

informacijama uglavnom su dolazili od odvjetničkih društava kojim su tražili da se u svrhu 

pokretanja ovršnog postupka utvrdi što osobe posjeduju na području Hrvatske. 

20. Državni hidrometeorološki zavod 

DHMZ tijekom 2010. godine nije imao zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama. 

Napominju kako je velika većina informacija koje stvara DHMZ, transparentna i 

dostupna javnosti, poglavito putem web stranice Zavoda http://meteo.hr/ , koju redovito 

održavaju na način da stalno pružaju nove informacije, te da informacije dopunjuju. Njihovi 

djelatnici vrlo često nastupaju u medijima, i od njih se traže informacije, no stručne prirode, 

procjene, prognoze, mišljenja, izvješća i si. 

21. Državni zavod za intelektualno vlasništvo 

Državni zavod za intelektualno vlasništvo zaprimio je tijekom 2010. godine 3 zahtjeva 

za ostvarivanje prava na pristup informacijama; sva 3 zahtjeva su usvojena, 2 su riješena u 

roku, a 1 je riješen izvan roka. 

U službenom glasilu i/ili na internetskim stranicama, objavljene su informacije o svim 

promjenama propisa, troškova i procedura u postupcima iz nadležnosti DZIV-a. Informacije o 

radu DZIV-a redovito se objavljuju na internetskim stranicama, a podaci o aktivnostima, 

organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, publiciraju se redovito u Godišnjem 

izvješću DZIV-a dostupnom javnosti putem internetskih stranica, a u tiskanom obliku 

distribuiranoj svim relevantnim tijelima javne vlasti i drugim pravnim osobama. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako obveznik prava na informaciju 

(DZIV RH ) smatra da je osigurao zadovoljavajuće pružanje prava na pristup informacijama u 

skladu sa Zakonom, i da vrlo mali broj (3) podnesenih zahtjeva za informacije s pozivom na 
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ovaj Zakon pokazuje da su informacije iz nadležnosti DZIV-a u velikoj mjeri dostupnije 

javnosti putem postojećih informacijskih servisa ( službeno glasilo, internetske stranice, 

publikacije, informacijski centar) . 

Dana 18. veljače 2010. godine. Upravni sud RH je, povodom tužbe tužiteljice V. S. iz 

Z., podnesene 16. studenoga 2009. godine protiv rješenja Državnog zavoda za intelektualno 

vlasništvo od 29. lipnja 2009. godine radi prava na pristup informacijama, donio presudu 

kojom se tužba odbija; preslika ove presude dostavljena je u prilogu izvješća. 

22. Državni zavod za mjeriteljstvo 

Državni zavod za mjeriteljstvo nije tijekom 2010. godine imao niti jedan zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama. Podaci o informacijama koje su objavljene 

sukladno članku 20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu 

dostavljeni. 

23. Državni zavod za statistiku 

Državni zavod za statistiku zaprimio je u 2010. godini 6 zahtjeva za pristup 

informacijama. Svi su zahtjevi usvojeni i riješeni u roku. Podaci o informacijama koje su 

objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja nisu dostavljeni. 

24. Državni inspektorat 

Državni inspektorat zaprimio je tijekom 2010. godine 7 zahtjeva za ostvarivanje prava 

na pristup informacijama, te ih je 7 usvojio. 

1 zahtjev je ustupljen, te je zaprimljen 1 zahtjev za ispravak ili dopunu informacije koji 

je odbijen. 

7 zahtjeva je riješeno u roku, 1 zahtjev je neriješen, te je izjavljena 1 žalba koja je i 

odbijena. 

Podnesena je 1 tužba. 

Sukladno članku 20. Zakona objavljuju se sljedeće informacije: 
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- područje vanjskih komunikacija, uglavnom odnosi s medijima; 

- dnevno servisiranje medija i građana, u smislu pružanja odgovora na postavljena 

pitanja, te pružanje informacija kroz kanale komuniciranja koji su bili na raspolaganju 

( priopćenja, izjave za medije, neformalni breefinzi i web stranice ); 

- suradnja s civilnim sektorom (udruge za zaštitu potrošača i druge strukovne i udruge 

građana). 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako je pristup informacijama 

omogućen svim zainteresiranima na jednak način, a osim neposrednim pružanjem 

informacija ovlaštenicima koji su podnijeli zahtjev. Rad se odvijao prema protokolu tako da 

se svi pojedinačni zahtjevi za informacijom urudžbiraju i uvode u Upisnik zahtjeva, ovisno o 

sadržaju zahtjeva prikupljaju se relevantne informacije, izrađuje informacija i prosljeđuje 

podnositelju zahtjeva. Procesom prikupljanja, obrade i distribucije informacije, a kasnije 

pohranom predmeta, razvrstavanjem, označavanjem i uvođenjem informacije u Katalog, 

analitikom i drugim poslovima informiranja, upravlja službenik za informiranje. 

U prilogu izvješća je dostavljena preslika rješenja protiv koje je pokrenut upravni spor, 

te odluka Upravnog suda. 

25. Državni zavod za zaštitu od zračenja 

Državni zavod za zaštitu od zračenja nije u 2010. godini zaprimio niti jedan zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, na web stranicama Zavoda ( www.dzzz.hr ) 

objavljene su sljedeće informacije: 

• informacije o Zavodu 

• kontakti 

• popis propisa iz djelokruga rada Zavoda 

• upute ( shematske i pisane ) o načinima ishođenja odobrenja i dozvola iz djelokruga 

rada Zavoda 

• obrasce podnošenja zahtjeva 

• upute za izradu programa osiguranja kakvoće, vezano uz upotrebu izvora 

ionizirajućeg zračenja 
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važne poveznice ( l inkovi ) , vezano uz promet i upotrebu izvora ionizirajućeg zračenja 

obavijesti vezano uz termine tečajeva dopunske izobrazbe i obnove znanja o primjeni 

mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja 

obavijesti o raspisanim natječajima za prijam u državnu službu 

obavijesti o promjenama, vezano uz stupanje novih propisa na snagu 

Katalog informacija i forma za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama putem e-maila 

informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, u skladu sa 

Zakonom o javnoj nabavi 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja navode kako u 2010. godini nije bilo 

podnesenih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Dostavljaju presliku rješenja Upravnog suda u rješavanju po tužbi podnesenoj od 

strane podnositelja zahtjeva za pristup informaciji, kojem je informacija uskraćena, a koji se 

u svom zahtjevu nije pozvao na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. 

26. Državna uprava za zaštitu i spašavanje 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje zaprimila je tijekom 2010. godine 2 zahtjeva za 

pristup informacijama, oba su zahtjeva usvojena i riješena u roku. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, objavljivani su podaci o aktivnostima i 

organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje, te natječajna dokumentacija za prijam 

polaznika Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja za 2010./2011. godinu. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navode kako su u 2010. godini zaprimili 2 

zahtjeva za pristup informacijama. Prvi se odnosio na davanje informacija o radu Službe za 

sustav 112, dok se drugi zahtjev odnosio na informacije o uključenju udruga branitelja iz 

Domovinskog rata na državnoj ili lokalnoj razini prilikom poplava u rujnu 2010. godine. Oba 

zahtjeva riješena su u zakonskom roku. Smatraju da je ovako mali broj zahtjeva rezultat 

kontinuiranog i redovitog medijskog istupanja Uprave. 
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27. Državni zavod za nuklearnu sigurnost 

Državni zavod za nuklearnu sigurnost nije tijekom 2010. godine zaprimio niti jedan 

zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Na web stranicama Zavoda, objavljuju se informacije u skladu sa obvezama iz članka 

20. Zakona. 

28. Uredi državne uprave u županijama 

Od 20 ureda državne uprave u županijama, njih 19 je dostavilo izvješća o provedbi 

Zakona u 2010. godini (95%). Izvješće NIJE dostavio jedino Ured državne uprave u 

Varaždinskoj županiji. (Vidi tablicu 9., 10. graf 5.) 

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji 

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji je tijekom 2010. godine zaprimio 1 

zahtjev za pristup informacijama, 1 zahtjev je usvojen, te je 1 zahtjev riješen u roku. 

Sukladno članku 20. Zakona, na web stranicama Ureda www.udukz.hr objavljuju se 

informacije o radu Ureda, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja, javnoj nabavi, 

besplatnoj pravnoj pomoći, promjeni ustroja i ostalim aktualnostima u radu Ureda. Također 

postoji mogućnost da stranke podnose svoje prijedloge, pritužbe i primjedbe na rad Ureda 

putem elektronske pošte, o čemu postoje podaci na web stranicama Ureda. 

U obrazloženju i ocjeni postojećeg stanja navodi se kako smatraju da su fizičke i 

pravne osobe nedovoljno informirane o mogućnosti korištenja prava na pristup 

informacijama, te je slijedom navedenog i mali broj podnesenih zahtjeva. 

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji 

Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zaprimio je tijekom 2010. godine 

6 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 4 zahtjeva su usvojena, 2 su 

odbijena,te je svih 6 zahtjeva riješeno u roku. 
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1 zahtjev je odbijen iz razloga propisanim čl. 15. st. 2. toč.2 Zakona - Ured ne 

raspolaže, ne nadzire, niti ima saznanja gdje se informacija nalazi. 

1 zahtjev je odbijen iz razloga propisanim čl. 8. st. 1. Zakona - zahtjev stranke odnosio 

se, pored ostalog, na dostavu odluke i drugih akata, ugovora s vlasnicima poslovnog 

prostora, vlasničkog lista i drugo, u predmetu identificirane fizičke osobe, te se prema ocjeni 

ovog tijela radilo o traženju osobnih podataka zaštićenih Zakonom o zaštiti osobnih 

podataka. Pored toga, iz sadržaja zahtjeva proizlazilo je da podnositelj zahtjeva, tražeći 

preslike rješenja i priloga u spisu predmeta, u stvari traži razgledavanje i prepisivanje spisa, 

te obavještavanje o tijeku postupka u konkretnom upravnom predmetu, čija se osnovanost 

prosuđuje u upravnim stvarima temeljem odredbi članka 84. Zakona o općem upravnom 

postupku, a ne temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Visina ostvarene naknade iz članka 19. Zakona iznosi 9,50 kn. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, objavljuju se informacije o natječaju i 

natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 

Pod obrazloženjem i ocjenom navode kako ocjenjuju da se Zakon provodi u 

potpunosti u dijelu koji se odnosi na rješavanje zahtjeva ovlaštenika prava na informaciju, 

kao i u dijelu utvrđenom čl. 22. zakona, dok u dijelu koji se odnosi na članak 20. Zakona, 

stanje vjerojatno nije isto, te bi predložili da se radi potpunijeg izvršavanja obveza iz tog 

članka, na pogodan način utvrdi koje informacije je pojedino tijelo javne vlasti obvezno 

objavljivati. 

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji 

Ured je zaprimio 3 zahtjeva za pristup informacijama te ih je sve usvojio i riješio u 

roku. 

Sukladno članku 20. Zakona, objavljen je katalog informacija na web stranici Ureda, a 

informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, objavljuju se u skladu sa 

Zakonom o javnoj nabavi. 
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29. Centri za socijalnu skrb 

Od 80 centara za socijalnu skrb, 66 ih je dostavilo izvješća o provedbi Zakona u 2010. 

godini (85%). Centri za socijalnu skrb koji NISU dostavili izvješća su: CZSS Čakovec, CZSS 

Imotsk i , CZSS Ivanec, CZSS Jastrebarsko, CZSS Koprivnica, CZSS Korčula, CZSS Krapina, CZSS 

Makarska, CZSS Pazin, CZSS Pula, CZSS Rijeka, CZSS Samobor, CZSS Senj, CZSS Sinj, CZSS Sisak, 

CZSS Šibenik, CZSS Zagreb te CZSS Zaprešić. (Vidi tablicu 11., 12. i graf 6.) 

Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj 

Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj navodi da nema osigurana sredstva za 

objavljivanje informacija sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona. 

Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac 

Pod informacijama koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. 

Zakona navode kako Centar za socijalnu skrb nema službeno glasilo ili informatički medij. 

Centar za socijalnu skrb Duga Resa 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja navode kako je nemoguće utvrditi 

točan broj danih informacija na osnovi usmenog zahtjeva ovlaštenika, jer se ne evidentiraju 

informacije koje se daju potencijalnim korisnicima socijalne skrbi, s uvjetima potrebnim za 

ostvarivanje pojedinog prava. 

Centar za socijalnu skrb Karlovac 

Pod informacijama koje su objavljene sukladno obvezama iz članka 20. Zakona 

navode: Godišnje izvješće o primijenjenim pravima i oblicima socijalne skrbi, pravnoj zaštiti 

djece, mladeži, braka, obitelji i osoba lišenih poslovne sposobnosti, te zaštiti tjelesno ili 

mentalno oštećenih osoba u 2009. godini. 
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Centar za socijalnu skrb Ogulin 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona objavili su Godišnje izvješće o primijenjenim 

pravima i oblicima socijalne skrbi, pravnoj zaštiti djece, mladeži, braka obitelji i osoba lišenih 

poslovne sposobnosti, te zaštiti tjelesno ili mentalno oštećenih osoba u 2009. godini. 

Centar za socijalnu skrb Osijek 

Centar za socijalnu skrb Osijek tijekom 2010. godine nije imao niti jedan zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama u koje bi se stranka pozvala na Zakon. 

Centar je putem telefona, Internet stranice i na upite novinara odgovarao na brojne 

zahtjeve vezane za informiranje o radu Centra za socijalnu skrb i niti u jednom slučaju se nije 

dogodilo da bi Centar odbio stranku za neku od informacija. Zahtjevi nisu posebno 

urudžbirani. 

Napominju kako Centar nema ustrojen Katalog informacija, Upisnik o ostvarivanju 

prava na pristup informacijama, niti ima službenika za informiranje. 

Također, konstatiraju kako Centar nema niti svoju web stranicu na kojoj bi objavljivao 

informacije, niti novine putem kojih bi to radili. 

Isto tako, napominju, kako pored redovnog posla kojeg obavljaju njihovi zaposleni, 

nemaju mogućnosti niti prostora zadužiti nekoga da se bavi poslovima informiranja, 

uređivanja i praćenja web stranice i si., a od Ministarstva nemaju mogućnost dobivanja 

suglasnosti za novo zapošljavanje. 

Centar za socijalnu skrb Varaždin 

Objavljene su informacije u skladu s općim aktima CZSS Varaždin. 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja navode kako je malen broj zahtjeva 

korisnika, te kako je nedostatan broj provedbenih propisa za Zakon o pravu na pristup 

informacijama. 

41 



30. Lučke uprave 

Od 29 lučkih uprava njih 13 je dostavilo izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini 

(45%). Lučke uprave koje SU dostavile izvješća su: Lučka uprava Rijeka, Lučka uprava Zadar, 

Lučka uprava Ploče, Lučka uprava Županije šibensko-kninske, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka 

uprava Umag-Novigrad, Lučka uprava Rabac, Lučka uprava Rovinj, Lučka uprava Poreč, Lučka 

uprava Crikvenica, Lučka uprava Bakar-Kraljevica, Lučka uprava Mali Lošinj i Lučka uprava 

Vela Luka. (Vidi tablicu 13., 14. i graf 7.) 

Lučka uprava Poreč 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, objavljene su sljedeće informacije: obavijest 

korisnicima veza na području Lučke uprave Poreč, te obavijest o subvenciji za gorivo. 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja, navodi se kako se na oglasnim 

pločama Lučke uprave Poreč, Luke Vrsar, Luke Funtana, objavljuju sve relevantne 

informacije. 

Lučka uprava Rijeka 

Lučka uprava Rijeka tijekom 2010. godine nije imala niti jedan zahtjev za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama. 

Sve nabavne vrijednosti iznad 70.000,00 kuna objavljuju se u elektroničkom oglasniku 

javne nabave; objavljuju se svi pozivi za nadmetanje, kao i svi sklopljeni ugovori, te se 

dodatno objavljuje godišnje izvješće o svim sklopljenim ugovorima iz domene javne nabave; 

na web stranicama Lučke uprave Rijeka (www.portauthority.hr) objavljuju se i učestalo 

ažuriraju informacije koje mogu imati utjecaj na interes ovlaštenika kao što su između 

ostalog lučke pristojbe, obrasci i dozvole za kretanje osoba i vozila po lučkom području 

Rijeke, koncesije za lučke i ostale gospodarske djelatnosti zajedno sa popisom koncesionara, 

pravilnici lučke uprave Rijeka itd. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako svakodnevno transparentno 

odgovaraju na upite temeljem primjene drugih propisa, te navode da do današnjeg dana niti 

jedan zahtjev nije bio postavljen temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. 
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31. Hrvatski registar brodova 

Hrvatski registar brodova je tijekom 2010. godine zaprimio 2 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama. Oba zahtjeva su usvojena i riješena u roku. 

Sukladno Zakonu, informacije su dostupne na Internet stranici www.crs.hr. 

Općim aktima HRB-a, određene informacije proglašene su poslovnom tajnom. 

Zakon smatraju dobrim, ali bi, kako navode, trebalo nadzirati njegovu provedbu. 

32. Županijske uprave za ceste 

Od 20 županijskih uprava za ceste, 13 ih je dostavilo izvješća o provedbi Zakona u 2010. 

godini (65%). Županijske uprave za ceste koje NISU dostavile izvješća su: Bjelogorsko-

bilogorska ŽUZC, Brodsko-posavska ŽUZC, Karlovačka ŽUZC, Krapinsko-zagorska ŽUZC, 

Međimurska ŽUZC, Virovitičko-podravska ŽUZC te Zadarska ŽUZC. (Vidi tablicu 15., 16. i graf 

8.) 

Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije 

Tijekom 2010. godine objavljene su putem medija informacije i obavijesti vezane uz 

djelatnost Županijske uprave za ceste ( prohodnost i stanje na cestama kojima upravlja ŽUC 

Dubrovnik i si. ), sukladno Zakonu o javnim cestama, a putem službenog glasila ( Narodne 

novine ), informacije o nadmetanjima i dokumentaciji za nadmetanje u postupcima javne 

nabave koje je ŽUC provodio u 2010 godini, a sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije 

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije zaprimila je tijekom 2010. godine 2 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, oba je usvojila i riješila u roku. 

Informacije se objavljuju na službenim web stranicama, u Službenom vjesniku 

Varaždinske županije te u Narodnim novinama, uz periodičko obavještavanje javnosti kroz 

elektroničke medije; objavljen je Katalog informacija, te se javnost povremeno izvještava o 

radu i planovima Županijske uprave za ceste. 
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Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji kako je postojeće stanje zadovoljavajuće. 

33. Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova nije tijekom 2010. godine imala niti jedan 

zahtjev za pristup informacijama. Podaci o informacijama koje su objavljene sukladno članku 

20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu dostavljeni. 

34. Hrvatski centar za razminiranje 

Hrvatski centar za razminiranje tijekom 2010. godine nije zaprimio niti jedan zahtjev 

za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Sukladno zakonskoj obvezi, na službenim stranicama www.hcr.hr, redovito se 

objavljuju i ažuriraju sljedeće informacije: 

• informacije o provedbi postupaka javne nabave koje provodi ovaj Centar, sukladno 

odredbama Zakona o javnoj nabavi, 

• pravilnici koji se odnose na provedbu Zakona o humanitarnom razminiranju, 

• informacije o djelatnostima koje obavlja ovaj Centar te unutarnjem ustrojstvu Centra, 

• informacije o aktivnostima, sastancima i ostalim događanjima vezano uz djelatnosti 

koje provodi i u kojima sudjeluje ovaj Centar, 

• informacije o provedbi zakonskih djelatnosti koje ovaj Centar obavlja, a odnose se na 

edukaciju i pomoć minskim žrtvama, suradnju s međunarodnim subjektima u 

humanitarnom razminiranju, uvid u minske situacije prema županijama, uvid u 

kapacitete svih pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova humanitarnog 

razminiranja, kao i postupku ocjene sposobnosti pravnih osoba ili obrtnika za 

obavljanje poslova humanitarnog razminiranja, zatim izvješća o provedbi Plana 

humanitarnog razminiranja za prethodnu godinu i Plan humanitarnog razminiranja za 

tekuću godinu, te Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 

za razdoblje 2009.-2019. godine, 

• informacije o izvorima financiranja ovog Centra koja su objavljena u Nacionalnom 

programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2019. 
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god., te popis donatora koji svoja sredstva doniraju za razminiranje u Republici 

Hrvatskoj, 

• informacije o pomoći žrtvama mina, 

• informacije o ostalim radnjama i djelatnostima koje provodi ili u kojima sudjeluje ovaj 

Centar. 

35. Hrvatski audiovizualni centar 

Izvješće nije dostavljeno. 

36. Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa 

Izvješće nije dostavljeno. 

37. Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

37.1. Gradovi 

Od 127 gradova u RH, njih 98 je dostavilo izvješće o provedbi Zakona u 2010. godini 

(77%). Gradovi koji NISU dostavili izvješće su: Buje-Buie, Buzet, Čazma, Glina, Imotski, 

Kaštela, Knin, Kraljevica, Kutjevo, Labin, Makarska, Mali Lošinj, Metković, Mursko Središće, 

Nova Gradiška, Novalja, Opuzen, Otočac, Poreč-Parenzo, Prelog, Pula-Pola, Rab, Rovinj-

Rovigno, Samobor, Slavonski Brod, Solin, Trilj, Vodnjan-Dignano i Vrlika. (Vidi tablicu 17., 18. i 

graf 11.) 

Grad Dubrovnik 

Grad Dubrovnik sve informacije koje posjeduje objavljuje na vlastitim web 

stranicama, www.dubrovnik.hr . Putem web stranice u 2010. godini je objavljeno ukupno 

928 informacija sukladno čl. 20. Zakona. Sukladno Statutu Grada Dubrovnika i drugim 
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važećim propisima, informacije su periodički objavljivane u Službenom glasniku Grada 

Dubrovnika te u sredstvima javnog priopćavanja. 

Relativno mali broj zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama u 2010. 

godini je uzrokovan primjenom dinamičnog modela komuniciranja s medijima i 

građanstvom. Djelatnici odsjeka za odnose s javnošću odgovore na upite koji se zaprimaju e-

mailom ili telefonski, dostavljaju u prosjeku za manje od 72 sata, čime je znatno skraćen 

propisani zakonski rok. Djelatnici odsjeka za odnose s građanstvom na isti način odgovaraju 

na upite koje građani postave e-mailom, telefonski ili putem kontakt formulara, čime se 

također umanjuje potreba za predavanjem posebnih zahtjeva za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama. 

Grad Dugo Selo 

Grad Dugo Selo zaprimio je tijekom 2010. godine 27 zahtjeva za pristup 

informacijama. Svi su zahtjevi usvojeni i riješeni u roku. 1 zahtjev je ustupljen. 

Grad Dugo Selo sve opće akte koje donosi Gradsko vijeće Grada, kao i pojedinačne 

akte koje donosi Gradonačelnik, objavljuje u Službenom glasniku Grada. 

Pored objave akata u Službenom glasniku Grada, odluke se objavljuju i na službenoj 

web stranici, www.dugoselo.hr 

Grad Dugo Selo, u cilju informiranja javnosti, pozive za sjednice Gradskog vijeća 

Grada i njegovih radnih tijela, dostavlja novinarima lokalnog glasila Dugoselska kronika i 

Radio Martina, te dnevnom tisku (Jutarnji list i Večernji l ist) . 

Informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji Grad Dugo Selo objavljuje u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici Grada. 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja navodi se kako se, u usporedbi sa 

zaprimljenim zahtjevima u 2009. godini, ove godine povećao broj građana zainteresiranih za 

rad tijela javne vlasti. Grad Dugo Selo poduzeo je sve mjere i radnje za provođenje Zakona, 

s to je vidljivo iz prethodno navedenog. 
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Grad Kutina 

Grad Kutina je tijekom 2010. godine zaprimio 4 zahtjeva za pristup informacijama. Svi 

su zahtjevi usvojeni i riješeni u roku. 

Podnositelju prvog zahtjeva, fizičkoj osobi, u roku je dostavljeno očitovanje Upravnog 

odjela za financije, proračun, javne prihode i gradsku riznicu, vezano za upit o zakupu 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Podnositelj zahtjeva je zatražio 

dopunu informacije, koju je i dobio u pisanom obliku. Podnositelj zahtjeva je bio zadovoljan 

dobivenom informacijom. 

U drugom predmetu, podnositelj zahtjeva, fizička osoba, zatražio je presliku 

izvještaja o korištenju proračunskih zaliha Grada Kutine za 2008. god. i prvo polugodište 

2009. godine. Podnositelju zahtjeva je dostavljena preslika traženog izvješća, te je bio u 

potpunosti zadovoljan. 

Podnositelj trećeg zahtjeva, pravna osoba, zatražio je dokumente koji sadrže 

informaciju vezanu za isključenje vode naselju Danskog crvenog križa. Podnositelju zahtjeva 

dostavljena je preslika dopisa Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog 

gospodarstva, Uprave za područja posebne državne skrbi, Regionalnog ureda Petrinja, s 

kojim je bio zadovoljan. 

Četvrti zahtjev iste pravne osobe odnosio se je na preslike dokumenata iz kojih je 

vidljivo na koji način je stanovnicima naselja Danskog crvenog križa ponuđen zamjenski 

smještaj i dokument iz kojeg je vidljivo kojeg datuma je Grad Kutina preuzeo zemljište na 

kojem se naselje nalazi. Podnositelju zahtjeva dostavljen je pisani odgovor u kojem stoji kako 

Grad Kutina ne raspolaže traženim dokumentima vezanim za zamjenski smješta, i upućuje ga 

na Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprave za područja 

posebne državne skrbi, Regionalnog ureda Petrinja. Isto tako, podnositelju zahtjeva 

dostavljene su preslike dopisa između Grada Kutine i navedenog Ministarstva, iz kojih je 

vidljivo da Grad Kutina još uvijek nije u posjedu spomenuto zemljišta. Podnositelj zahtjeva je 

bio zadovoljan dobivenim informacijama. 
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Grad Petrinja 

Kada je u pitanju objavljivanje informacija, osim službenog dijela gdje su Zaključci i 

Odluke sa sjednica Kolegija gradonačelnika i Gradskog vijeća, koji se objavljuju u „Službenom 

vjesniku", sva su se događanja iz rada Gradske uprave redovno pratila kako u lokalnim 

medijima ( „Petrinjski radio", „Radio Quirinus", „Petrinjski list", „Večernji list", „Jutarnji list", 

internet stranica „Petrinjskog radija" www.petriniskiradio.hr ), tako i kroz program HTV-a, u 

emisijama „Županijska panorama" i „Hrvatska uživo". Rad gradske uprave redovno se pratio i 

objavljivao na službenoj web stranici Grada Petrinje www.petrinja.hr, na kojem je i link na 

koji građani postavljaju pitanja na koja im se uredno u zakonskom roku odgovara, a odgovori 

se i objavljuju na istoj web stranici. Na istoj web stranici uredno se objavljuju i svi natječaji 

koje provodi Grad Petrinja, pa se na taj način, osim objave istih u „Narodnim novinama" i 

„Večernjem listu", povećava informiranost građana o natječajima koje objavljuje Grad. 

Grad Sveta Nedjelja 

Informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim čl. 20. Zakona: 

• Grad Sveta Nedjelja izdaje svoje službeno glasilo, tj. Glasnik Grada Svete Nedjelje, koji 

je dostupan svakom građaninu Grada, a može se dobiti u upravnoj zgradi Grada. 

• Grad Sveta Nedjelja na dnevnoj bazi ažurira službene Internet stranice Grada 

(www.grad-svetanedjelja.hr ) , te svaku obavijest, vijest, novost, odluku, natječaj, 

opći i pojedinačni akt i si., građani mogu pronaći na navedenoj stranici. 

• Na području Grada djeluje i lokalni Radio Sveta Nedjelja, putem kojeg su građani 

redovito informirani o svim važnijim događajima, odlukama i planovima vezanim uz 

rad Grada, posebice s područja komunalne problematike. Uz pojedine emisije vezane 

uz navedenu problematiku, emitira se i emisija Tribina grada, svake srijede u podne, 

gdje gostuju čelni ljudi Grada, ali i članovi gradskih službi, i time obavještavaju javnost 

o svakom svom postupku. 

• Na području Grada izlaze i dva nezavisna lokalna lista (Svetonedjeljska panorama i 

Svetonedjeljski list), u kojima se redovito objavljuju gotovo sve odluke Gradskog 

vijeća i gradonačelnika, te sve važnije vezano uz rad Grada. 
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• Niti jednim internim aktom, odlukom ili si., informacije nisu proglašene službenom ili 

poslovnom tajnom. 

Grad Šibenik 

Grad Šibenik je tijekom 2010. godine zaprimio 14 zahtjeva za informacije, od čega su 

9 usvojenih, 1 odbijen iz razloga zaštite osobnih podataka, te je jedan odbijen iz razloga 

sukladnih članku 8. stavku 1. zakona, i to zbog danog mišljenja Agencije za zaštitu osobnih 

podataka - područje zaštite osobnih podataka. 

Zaprimljen je jedan zahtjev za ispravak ili dopunu informacije koji je bio nejasno 

postavljen. 

I zahtjev za ispravak ili dopunu informacije bio je djelomično odbijen. 

I I zahtjeva je riješeno u roku. 

3 zahtjeva su neriješena, iz razloga jer su zahtjevi postavljeni krajem godine, te još 

nije istekao zakonski rok za rješavanje. 

Sve informacije, prema čl. 20. Zakona, objavljuju se na dnevnoj b a z i , na internetskoj 

stranici Grada Šibenika ( www.sibenik.hr ), i dostupne su građanima kao i medijima; a svi akti 

i odluke nalaze se i u Službenom glasniku Grada Šibenika. 

Prema obrazloženju i ocjeni postojećeg stanja na osnovu prethodno iskazanih 

podataka, dostupnost informacija i javnost podataka ocijenjena je odličnim. 

37.2. Općine 

Od 429 općina u RH, njih 241 je dostavilo izvješće o provedbi Zakona u 2010. godini 

(56 % ) . Općine koje NISU dostavile izvješća su: Bedenica, Babina Greda, Bale-Valle, Barban, 

Bebrina, Berek, Beretinec, Bibinje, Bošnjaci, Brdovec, Brela, Breznica, Brod Moravice, 

Brtonigla-Verteneglio, Budinščina, Bukovlje, Cernik, Cerovlje, Cetingrad, Cista Provo, 

Čađavica, Čavle, Čepin, Davor, Dekanovec, Dicmo, Dobrinj, Domašinec, Donja Dubrava, 

Donja Voća, Donji Andrijevci, Donji Kraljevec, Donji Lapac, Donji Vidovec, Drenovci, Drenje, 

Dubrovačko primorje, Dugi Rat, Đulovac, Erdut, Ervenik, Fažana-Fasana, Funtana-Fontane, 

Galovac, Garčin, Goričan, Gornji Bogićevci, Gračišće, Gradac, Gradec, Grožnjan-Grisignana, 

Gundinci, Gunja, Hrašćina, Jakovlje, Janjina, Jarmina, Jasenovac, Josipdol, Kali, Kanfanar, 
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Kaptol, Karlobag, Karojba, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica, Klakar, Klana, Klenovnik, 

Klis, Kloštar Ivanić, Kolan, Kotoriba, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Krašić, Kravarsko, 

Križ, Kukljica, Kula Norinska, Lanišće, Lećevica, Ližnjan-Lisignano, Lokve, Lokvičići, Lopar, 

Lovreć, Lupoglav, Mala Subotica, Mali Bukovec, Marčana, Marija Gorica, Marijanci, Marina, 

Medulin, Milna, Mljet, Motovun-Montona, Nedelišće, Nerežišća, Nova Bukovica, Novi 

Golubovec, Okučani, Oprisavci, Oprtalj-Portole, Oriovac, Otok, Pakoštane, Pašman, Perušić, 

Peteranec, Pićan, Podbablje, Podravska Moslavina, Podstrana, Podturen, Pojezerje, 

Pokupsko, Popovača, Posedarje, Povijana, Preseka, Pribislavec, Primorski Dolac, Privlaka, 

Proložac, Punitovci, Raša, Ražanac, Rugvica, Runovići, Saborsko, Seget, Selca, Selnica, Sibinj, 

Slavonski Samac, Slivno, Stankovci, Staro Petrovo Selo, Strahoninec, Sućuraj, Sukošan, 

Sutivan, Sveta Marija, Sveta Nedelja, Sveti Đurđ, Sveti Filip i Jakov, Sveti Ilija, Sveti Juraj na 

Bregu, Sveti Lovreč, Sveti Martin na Muri, Sveti Petar u Šumi, Svetvinčenat, Šandrovac, 

Šenkovec, Šodolovci, Štrigova, Tar-Vabriga-Torre Abrega, Tinjan, Tisno, Trpanj, Tučepi, 

Tuhelj, Udbina, Unešić, Velika Kopanica, Velika Trnovitica, Veliki Bukovec, Vidovec, Viljevo, 

Vinodolska općina, Vir, Visoko, Viškovci, Višnjan-Visignano, Vižinada-Visinada, Vladislavci, 

Vođinci, Vratišinec, Vrbje, Vrbnik, Vrsar-Orsera, Zagvozd, Zažablje, Zdenci, Zemunik Donji, 

Zmijavci, Zrinski Topolovac, Žminj te Žumberak. (Vidi tablicu 17., 18. i graf 9.) 

Općina Gračac 

Sukladno članku 20. Zakona, u „Službenom glasniku Zadarske županije", te po potrebi 

i na web stranici i oglasnoj ploči Općine Gračac, objavljivani su akti Općinskog vijeća i 

načelnika (a posebno financijski akti: proračun, financijska izvješća; zatim statut, poslovnik i 

drugi opći akti, pravilnici); natječaji su objavljivani u „Narodnim novinama", neki u dnevnom 

tisku; objave i obavijesti vezane uz javne nabave objavljivani su u Oglasniku javne nabave 

„Narodnih novina." 

Općina Lovinac 

Općina Lovinac je tijekom 2010. godine zaprimila 6 zahtjeva za pristup informacijama, 

od kojih je 4 usvojila. 
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Navode da su 2 zahtjeva odbili. 

Isto tako, navode da su 2 zahtjeva odbacili, i to zbog neimanja pravnog interesa. 

U izvješću su naveli kako su 4 zahtjeva ustupili, te su ih 6 riješili u roku. 

Navode kako su objavljivali informacije o svom radu te informacije o natječaju i 

natječajnoj dokumentaciji sukladno zakonu o javnoj nabavi. 

Općina Negoslavci 

Tijekom 2010. godine nisu zaprimili niti jedan zahtjev za pristup informacijama, što 

obrazlažu činjenicom da u praksi korisnici traže i dobivaju informacije neposredno usmeno ili 

putem telefona, bez službeno podnesenih zahtjeva. 

Općina Primošten 

Općina Primošten je tijekom 2010. godine zaprimila 66 zahtjeva za pristup 

informacijama. Svi su zahtjevi usvojeni i riješeni u roku. 

Sukladno članku 19. Zakona, Odlukom o ustrojavanju Kataloga informacija Općine 

Primošten, utvrđena je visina naknade stvarnih materijalnih troškova u iznosu od 50 kuna u 

gotovini, koju su podmirili svi podnositelji zahtjeva za pristup informacijama. Ukupno je na 

ime naknade stvarnih materijalnih troškova od svih 66 ovlaštenika, a u svezi s pružanjem i 

dostavom tražene informacije u 2010. godini, Općini Primošten uplaćeno 3300 kuna. 

Sukladno članku 20. Zakona, Općina Primošten je tijekom 2010. godine u Službenom 

vjesniku Šibensko-kninske županije, objavila ukupno 57 akata koje je donijelo Općinsko vijeće 

Općine Primošten i 16 akata načelnika Općine Primošten. Napominju kako ta brojka ne 

uključuje još 27 akata Općinskog vijeća Općine Primošten donesenih na sjednici od 17. 

prosinca, a koji će biti poslani na objavu u Službenom vjesniku. Ukupno gledano, riječ je o 

100 akata općine Primošten objavljenih u službenom glasilu Šibensko-kninske županije 

tijekom 2010. godine. 

Nadalje, u elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, Općina je tijekom 

2010. godine objavila ukupno 16 javnih natječaja za nabavu, 5 javnih natječaja za prodaju 

nekretnina, 2 natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme i dva natječaja 

za dodjelu koncesija. Također, pri Zavodu za zapošljavanje , Općina je tijekom 2010. godine 

51 



objavila 2 oglasa za zapošljavanje na određeno vrijeme, a sve sukladno odlukama 

predstavničkog i izvršnog tijela Općine Primošten, te sukladno zakonskim odredbama. Dakle, 

Općina Primošten je tijekom 2010. godine objavila ukupno 27 natječaja po različitoj osnovi. 

Napominju kako radi što veće transparentnosti rada Općine Primošten, Općina o 

svom radu informira i putem službene internetske stranice Općine Primošten 

www.primosten.hr, te da na istoj objavljuje i vlastite akte od interesa javnosti. 

Konačno, informiranje javnosti o svom radu, Općina vrši i putem vlastitog mjesečnog 

glasila „Glas Primoštena", koje objavljuje kao prilog u županijskoj tiskovini Šibenski list. 

Na kraju, reakcije ovlaštenika daju im za pravo da smatraju kako je stanje s 

ispunjavanjem odredbi Zakona u Općini Primošten više nego zadovoljavajuće. 

Općina Baška 

Tijekom 2010. godine Općina Baška zaprimila je 2 zahtjeva, 2 zahtjeva su usvojena te 

su 2 riješena u roku. 

Informacije o radu, vezane uz članak 20. Zakona dostupne su kroz Zapisnike sa 

sjednica Općinskog vijeća i Kolegija načelnika, koji se objavljuju na web stranici Općine Baška 

( www.baska.hr ) i na oglasnim pločama. Akti se objavljuju u „Službenim novinama" 

Primorsko-goranske županije, a o radu Općinskog vijeća i Općinskog načelnika se redovno 

izvješćuje u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, te se odgovara na upite telefonom ili 

e-mailom. 

Općina Dubrava 

Općina Dubrava tijekom 2010. godine zaprimila je 12 usmenih zahtjeva, od kojih su 

svi usvojeni te je na njih usmeno odgovoreno. 

Sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona Općina Dubrava objavljuje sve 

informacije putem službenog glasila, a to je „Glasnik Zagrebačke županije" (Statut, Poslovnik, 

Odluke i druge opće akte, proračun, programe u svezi sa infrastrukturom - izgradnja, 

održavanje socijalna skrb, kultura i tehnička kultura, sport, Izvješća o izvršenju programa, 

proračuna i drugih općih akata). Pored službenog glasila, informacije se daju putem Radio 
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Vrbovca kao lokalnog sredstva javnog informiranja. Općina Dubrava ustrojila je svoju Web 

stranicu, koja će se također puniti informacijama za potrebe informiranja. 

Natječaji za javnu i drugu nabavu objavljuju se sukladno propisima ovisno o materiji 

( Zakon o javnoj nabavi i Zakon o komunalnom gospodarstvu ). 

Isto tako, kao jedan od oblika informiranja građana je i Oglasna ploča Općine 

Dubrava, na kojoj se objavljuju gotovo sve informacije koje se odnose na rad ovog 

javnopravnog tijela. 

Općina Đurmanec 

Prema izvješću, općina Đurmanec donijela je Odluku o ustrojavanju Kataloga 

informacija Općine Đurmanec i Odluku o određivanju službenika za informiranje sukladno 

zakonskoj obvezi ( akti dostavljeni u izvješćima iz 2005. i 2006. godine ). 

U izvješću se navodi da tijekom 2010. godine Općina Đurmanec nije zaprimila niti 

jedan zahtjev za pristup informacijama. 

Navodi se da se pristup informacijama osiguravao redovitim objavljivanjem akata 

Općinskog vijeća i općinskog načelnika u službenom glasilu „Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije" te objavljivanjem na oglasnoj ploči Općine Đurmanec, oglašavanjem svih 

natječaja u „Narodnim novinama", oglasnoj ploči i javnim glasilima. 

Također su sve važnije odluke i informacije interesantne za mještane obrađene i 

mjesečno objavljivane u „Krapinskom vjesniku" - informativnom glasilu u čiji rad je uključena 

i Općina Đurmanec, a koji se dostavlja svim mještanima na njihove kućne adrese. 

Mještanima je, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Đurmanec, omogućeno 

prisustvovanje sjednicama Općinskog vijeća, na način propisan njihovim Poslovnikom, te 

mještani i koriste to svoje pravo ukoliko su na dnevnom redu točke koje su im interesantne. 

U izvješću se naglašava kako je stanje informiranosti mještana Općine Đurmanec na 

zadovoljavajućoj razini, i da se konstantno radi na edukaciji mještana o njihovom pravu i 

obvezi aktivnog sudjelovanja u radu jedinice lokalne samouprave. U tom smislu Općina 

Đurmanec ima svoju web stranicu, na kojoj također svi zainteresirani mogu pronaći novosti, 

obavijesti, sve važnije akte, a i postavljati pitanja načelniku i Upravnom odjelu. 

Još se napominje kako je ocjena mještana da su zadovoljni stanjem informiranosti i 

načinom na koji im se to osigurava, ali većinom se za ostvarivanje pristupa informacijama ne 
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pozivaju na predmetni Zakon, budući da bi im to predstavljalo svojevrsnu poteškoću (vezano 

za popunjavanje zahtjeva ), već informaciju traže direktno od ovlaštene osobe. 

Općina Jagodnjak 

U izvješću se navodi da tijekom 2010. godine nije bilo niti jednog zaprimljenog 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji. 

Informacije o radu općinskog vijeća, povjerenstava, odbora i komisija vijeća, 

Jedinstvenog upravnog odjela i druge informacije iz članka 20. Zakona, se objavljuju putem 

„Službenog oglasnika", oglasnih ploča kao i lokalnog tiska te putem općinske računalne 

bežične mreže (Jagodnjak VVireless ) kao i Internet stranice općine Jagodnjak. 

Navodi se i da je imenovana osoba mjerodavna za rješavanje prava na pristup 

informacijama 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja na osnovi prethodno iskazanih 

podataka se navodi da je stanje zadovoljavajuće. 

Općina Kamanje 

Općina Kamanje tijekom 2010. godine nije zaprimila niti jedan zahtjev za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama. 

10. prosinca 2007. godine, donesena je Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija 

Općine Kamanje, te je imenovana službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja 

prava na pristup informacijama. 

Sve Odluke, Zaključci, uključujući i zapisnike sa sjednica Općinskog vijeća, objavljuju 

se u općinskom Glasniku koji je dostupan javnosti putem oglasne ploče i web stranica 

općine. 

U svakom Mjesnom odboru postoji oglasna ploča, organiziraju se redoviti sastanci 

Savjeta mjesnih odbora, a predsjednici mjesnih odbora pozivaju se na sjednice Općinskog 

vijeća. 

Svaki član Općinskog vijeća dobiva primjerak „Glasnika Općine Kamanje" u pisanom i 

elektronskom obliku. 

Jednom godišnje održavaju se redoviti Zborovi građana u svim mjesnim odborima. 
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Sve sjednice Općinskog vijeća su javne. 

Mediji, naročito oni koji su lokalnog značaja, odnosno interesa, redovito se 

obavještavaju o svim događanjima u Općini. 

Sve Udruge civilnog društva ( korisnici Proračuna Općine ), pozivaju se na dostavu 

izvješća o utrošku doniranih sredstava, te planiranim aktivnostima u narednoj godini. Ujedno 

se, na ista izvješća, i zajedničko kreiranje Proračuna, pozivaju i Mjesni odbori. 

U pripremi je da se dokument razvoja Općine Kamanje u cijelosti stavi na Web 

stranice, kako bi i taj dokument bio dostupan javnosti. 

Općina Lastovo 

Općina Lastovo u 2010. godini nije zaprimila niti jedan zahtjev za pristup 

informacijama. 

Sukladno članku 20. Zakona, u Službenom glasniku se objavljuju svi opći akti i odluke 

koje donosi Općinsko vijeće, te odluke općinskog načelnika; na oglasnoj ploči se objavljuju svi 

opći akti, pozivi na sjednice Općinskog odbora, natječaji, obavijesti i si.; u dnevnom tisku se 

objavljuju natječaji, objave, pozivi. 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja navodi se kako su sve informacije 

koje zanimaju građane njima dostupne i bez posebnog zahtjeva. Osim uobičajenih načina 

objavljivanja informacija, građani mogu usmene informacije dobiti svakim radnim danom od 

djelatnika Općine, ili dva puta tjedno od općinskog načelnika. 

Općina Ravna Gora 

Općina Ravna Gora tijekom 2010. godine nije zaprimila niti jedan zahtjev za pristup 

informacijama. 

Informacije se redovito objavljuju putem radija Gorski kotar, jer su njihovi novinari 

uvijek pozvani i redovito prisustvuju svim sjednicama i objavljuju informacije o radu i 

odlukama koje se donose. Svi doneseni akti i odluke redovito se objavljuju u „Službenim 

novinama" Primorsko-goranske županije, dostavljaju na nadzor Uredu državne uprave u 

primorsko-goranskoj županiji, Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju, Svaki 
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postupak pokretanja javne nabave objavljuje se u elektroničkom oglasniku javne nabave u 

„Narodnim novinama". 

Za dostavljanje informacija, strankama se ne naplaćuje upravna pristojba, već se 

naplaćuje iznos od 1,00 kn po svakoj izrađenoj preslici koju stranka zatraži. Iznos je utvrđen 

Odlukom o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Ravna Gora. 

Općina Trnovec Bartolovečki 

U 2010. godini zaprimljena su 2 zahtjeva za informacije, 2 zahtjeva su usvojena te su 2 

riješena u roku. 

Informacije su bile objavljivane, sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, 

u listu općine „Naše novine", te kroz mjesečne kronike putem lokalne radiopostaje. 

Uz ovaj oblik približavanja informacija o radu nadležnih tijela općine, u Službenom 

glasilu općine ( Službeni vjesnik Varaždinske županije ) objavljuju se i sve odluke i drugi akti 

nadležnih tijela koja se tiču interesa građana. 

U obrazloženju i ocjeni postojećeg stanja na osnovi prethodno iskazanih podataka se 

navodi kako je kroz dosadašnju provedbu Zakona u ovoj jedinici lokalne samouprave, 

omogućeno pravo korisnicima na potpuni pristup svim informacijama iz nadležnosti rada 

jedinice lokalne samouprave, u obimu koji su zahtijevali korisnici tog prava, a i objavom svih 

drugih informacija iz domene rada nadležnih tijela općine u drugim medijima ( Našem listu, 

kronici te u službenim glasilima ) pokušava se ukupno poslovanje približiti stanovništvu 

općine kako bi mogli imati što potpuniji uvid u rad tijela općine te ispunjavanje planskih 

dokumenata i programa. 

37.3. Županije 

Od 21 županije u RH, njih 17 je dostavilo izvješće o provedbi Zakona u 2010. godini 

(81%). Županije koje NISU dostavile izvješća su: Virovitičko-podravska županija, Požeško-

slavonska županija, Istarska županija te Međimurska županija. (Vidi tablicu 17., 18. i graf 10.) 
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Koprivničko - križevačka županija 

Putem web stranica Županije ( www.kckzz.hr ) redovito su objavljivane: 

• najave aktivnosti i događanja u kojima se kao sudionici pojavljuju predstavnici 

Županije, 

• informacije o održavanju sjednica Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva 

zajedno s dnevnim redom, 

• informacije o natječajima i natječajnoj dokumentaciji, Akti Županijske skupštine i 

župana ( koji sadrže odredbu o objavi) redovito su objavljivani u „Službenom glasniku 

Koprivničko - križevačke županije." 

U „Narodnim novinama" objavljivani su natječaji i natječajna dokumentacija za javne 

nabave sukladno posebnim propisima. 

Informacije o radu, aktivnostima i događanjima prezentirane su putem priopćenja za 

javnost, županijskih radio emisija, organiziranjem konferencija za medije, tiskanjem 

informativnog biltena, te županijske web stranice ( www.kckzz.hr). 

Krapinsko - zagorska županija 

Krapinsko - zagorska županija je tijekom 2010. godine zaprimila 3 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, kako sl i jedi: 

1. D. M. iz D. S. , zatražio je dostavu podataka da li je za građevinu izgrađenu na 

određenoj katastarskoj čestici izdana građevinska dozvola. 

2. Transparencv International Croatia zatražio je presliku dokumenta iz kojeg je vidljiva 

informacija o ostvarenoj naknadi na ime stvarnih materijalnih troškova od 

ovlaštenika, u svezi s pružanjem i dostavom traženih informacija, sukladno članku 19. 

Zakona o pravu na pristup informacijama u 2009. godini. 

3. Somnus Vita Tours d.o.o. zatražio je presliku dokumenata iz kojih je vidljiva 

informacija kojim korisnicima je odobreno sufinanciranje troškova opreme i ugradnje 

solarnih kolektora ( i m e , prezime, adresa i telefon ) prema Projektu „1000 SOLARNIH 

KOLEKTORA ZA FIZIČKE OSOBE." 
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Zahtjevi su prihvaćeni i riješeni u zakonskom roku, dostavom traženih podataka, tj, 

preslika traženih akata ovlašteniku, osim dijela zahtjeva pod gore navedenim rednim brojem 

3, koji se odnosi na adresu i telefon korisnika kojima je odobreno sufinanciranje troškova 

opreme i ugradnje solarnih kolektora, jer se radi o osobnom podatku prema čl. 2. s t . l . t o č . l . 

Zakona o zaštiti osobnih podataka. 

Splitsko-dalmatinska županija 

U izvješću se navodi da je , sukladno Zakonu, ustrojen Katalog informacija, da je 

imenovana osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, da 

je donesena Odluka o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Splitsko-

dalmatinske županije te da je donesen Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na pristup 

informacijama kojima raspolažu tijela Splitsko-dalmatinske županije. 

Navodi se, također, da se akti Splitsko-dalmatinske županije objavljuju u službenom 

glasilu Županije ( „Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije" ) kao i na web stranicama 

Županije ( www.dalmacija.hr ), uz objavu informacija koje se odnose na rad i funkcioniranje 

Upravnih odjela i službi Županije, Župana i Županijske skupštine. 

Tijekom 2010. godine, Splitsko-dalmatinska županija zaprimila je 32 zahtjeva 

podnositelja, radi ostvarivanja prava na pristup informaciji. Svi zahtjevi su usvojeni i rješeni u 

zakonskom roku. 

3 informacije su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona i to : 

dodjela koncesije ( Križna luka Hvar ), zbrinjavanje otpada- Izvješće o provedbi plana 

gospodarenja otpadom te plinofikacija SDŽ ( Ugovor o koncesiji za izgradnju distribucijskog 

sustava). 

Glede obrazloženja i ocjene postojećeg stanja na osnovu prethodno iskazanih 

podataka navodi se da se redovito izvršavaju obveze sukladno Zakonu. 

Varaždinska županija 

Tijekom 2010. godine Varaždinska županija je zaprimila 5 zahtjeva za informacije, od 

kojih je 5 zahtjeva usvojeno te ih je 5 riješeno u roku. 
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U izvješću stoji, da vezano za točke 21. i 22. tabele, napominju da Varaždinska 

županija u „Službenom vjesniku Varaždinske županije", kojeg je dosad u ovoj godini 

objavljeno 34 broja, redovito objavljuje sve opće akte iz djelokruga rada Županijske skupštine 

( Statut, Poslovnik, Proračun, Odluke i druge normativne akte, izvješća o radu Župana, 

izvješća o radu i poslovanju ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač Županija, 

izvješća o poslovanju gospodarstva, zapošljavanja i s i . ) 

Istovremeno, na Web stranici Županije, ažurno se izvještava o sjednicama tijela 

Varaždinske županije, objavljuju se natječaji vezani za javnu nabavu i kadrovska pitanja, 

normativni i planski akti, izvješća o radu pravnih i fizičkih osoba i si. 

38. Pravne osobe kojima su u obavljanju komunalnih djelatnosti povjerene javne 

ovlasti 

Od 202 pravne osobe kojima su u obavljanju komunalnih djelatnosti povjerene javne 

ovlasti, izvješće o provedbi Zakona u 2010. godini je dostavilo samo njih 3 (1%). 

Izvješća su dostavili Komunalno društvo Pag d.o.o., Komunalno društvo Rokovci-

Andrijaševci d.o.o te Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. (Vidi tablicu 19., 20. i graf 12.) 

Komunalno društvo Pag d.o.o. 

Tijekom 2010. godine nisu zaprimili niti jedan zahtjev u smislu Zakona o pravu na 

pristup informacijama. Sve svoje obavijesti, a koje se odnose na prava i obveze korisnika 

njihovih komunalnih usluga, uredno objavljuju na svojoj Internet stranici, kao i putem 

sredstava javnog priopćavanja, prvenstveno Radio Paga. Prigovore korisnika na račune, 

obračune usluga, kvalitetu isporučenih usluga i slično rješavaju na način utvrđen Zakonom o 

zaštiti potrošača putem svoje stručne službe kao i povjerenstva za reklamacije potrošača. 

39. Pučki pravobranitelj 

Pučki pravobranitelj tijekom 2010. godine nije imao niti jedan zahtjev za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama. 
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U Izvješću nisu navedeni podaci o informacijama koje su objavljene sukladno 

obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, niti je navedeno obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovu prethodno iskazanih podataka. 

40. Pravobranitelj za djecu 

Pravobraniteljica za djecu zaprimila je 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama, koji je ustupljen. 

Način objavljivanja informacija je uređen Katalogom informacija, objavljen na web 

stranici Ureda pravobraniteljice za djecu www.dijete.hr . 

Objavljuju se sljedeće informacije: 

• statistički podaci po podnesenim prijavama povrede prava 

• izvješće o radu Pravobraniteljice za djecu (godišnje) 

• usklađenost zakona i drugih propisa u Republici Hrvatskoj, koji se odnose na zaštitu 

prava i interesa djece, s odredbama Ustava RH, Konvencije o pravima djeteta i drugih 

međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interese djece (godišnji) 

• izvršavanje obveze Republike Hrvatske koje proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta 

i drugih međunarodnih ugovora koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece 

(godišnje) 

• primjena svih propisa koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece (godišnje) 

• međunarodni dokumenti, stručna literatura, te drugi podaci koji su od značaja za 

zaštitu prava i interesa djece (godišnje) 

Uz prethodno navedene informacije, u 2010. godini Ured pravobraniteljice za djecu 

objavio je na svojoj web stranici, u skladu sa Zakonom, informacije o natječaju i natječajnoj 

dokumentaciji za otvorene postupke javne nabave koje je Ured proveo tijekom 2010. godine. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji kako je 1 zaprimljeni zahtjev ustupljen 

Ministarstvu pravosuđa, budući da Pravobranitelj za djecu ne raspolaže traženom 

informacijom. Usprkos samo 1 podnesenom zahtjevu, Ured pravobraniteljice za djecu je na 

upite predstavnika medija te građana iz djelokruga rada pravobranitelja za djecu odgovarao 

pravovremeno, o čemu se vodi evidencija. 
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41. Pravobranitelj za ravnopravnost spolova 

Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova nije tijekom 2010. godine imao 

zaprimljenih zahtjeva radi ostvarivanja prava na pristup informacijama. 

Podaci o radu Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova dostupni su na 

internetskim stranicama na adresi: www.prs.hr. 

42. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom 

Tijekom 2010. godine pravobraniteljica je zaprimila 1 zahtjev za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama, koji je usvojen i riješen u roku. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji kako je za pretpostaviti da većeg broja 

zahtjeva nije bilo zbog redovitog objavljivanja određenih informacija na internetskim 

stranicama Ureda (javnog natječaja za zasnivanje državne službe, informacije o radu, 

organizaciji i aktivnostima Ureda, godišnjih izvješća o radu Ureda raspravljenih u Hrvatskom 

saboru, važnijih propisa koji reguliraju pitanja osoba s invaliditetom, itd.). 

43. Državno izborno povjerenstvo 

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske zaprimilo je tijekom 2010. godine 

ukupno 12 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

11 zahtjeva je usvojeno, dok je 1 zahtjev ustupljen. 

Svih 12 zahtjeva je riješeno u roku. 

Povjerenstvo svoje informacije objavljuje na svojoj internetskoj stranici 

www.izbori.hr. na način da se za pojedine izbore objavljuju propisi, odluke, priopćenja, 

kandidature obvezatne upute te službeni rezultati. Također se objavljuju i ostale informacije 

koje se odnose na priopćenja o suradnji s međunarodnim institucijama i udrugama, 

sudjelovanju na seminarima te okruglim stolovima, kao i „Izborna enciklopedija". 

Povjerenstvo ne raspolaže informacijama koje su proglašene službenom ili poslovnom 

tajnom. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja, navodi se kako su u potpunosti provedene sve 

odredbe ZPPI-a, bez žalbi. 
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44. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa 

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobi interesa u 2010. godini zaprimilo niti jedan 

zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, zato jer su prema Zakonu o 

sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, rad Povjerenstva i cijeli postupak 

pred istim, osim postupka glasovanja, otvoreni za javnost. 

Povjerenstvo sve pozive s predloženim dnevnim redom za sjednice Povjerenstva, 

objavljuje na web objavama, čime obavješćuje zainteresiranu javnost o mjestu i vremenu 

održavanja sjednica, o predloženom dnevnom redu sjednica, na kojima mogu biti nazočni svi 

zainteresirani. 

Konačne rezultate provedenih postupaka, Povjerenstvo javno objavljuje na svojoj 

web stranici ( sve donesene akte Povjerenstva - odluke, mišljenja, upute, zaključke, 

smjernice i drugo) . 

Također, Povjerenstvo na svojim web stranicama objavljuje i sve podatke o imovini 

dužnosnika iz podnesenih imovinskih kartica, osim osobnih podataka dužnosnika, koje 

Povjerenstvo ne smije objaviti sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. 

Isto tako, na web stranicama Povjerenstva nalaze se propisi na temelju kojih 

Povjerenstvo donosi svoje akte, te propise kojima je uređen postupak pred Povjerenstvom. 

Slijedom navedenog, cijeli postupak i rad Povjerenstva, kao i konačni rezultati 

provedenih postupaka pred Povjerenstvom, su dostupni javnosti. 

45. Ured vijeća za nacionalnu sigurnost 

Ured vijeća za nacionalnu sigurnost zaprimio je tijekom 2010. godine 7 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, te ih je 7 usvojio i riješio u roku. 

Sukladno članku 20. Zakona, pravodobno su objavljivane informacije o radu Ureda, 

uključujući podatke o aktivnostima, te predviđenim sredstvima u Državnom proračunu RH za 

2010. godinu. 
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46. Agencija za vodne putove 

Agencija za vodne putove tijekom 2010. godine nije imala niti jedan zahtjev za pristup 

informacijama. Podaci o informacijama koje su objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu 

dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu dostavljeni. 

47. Sigurnosno-obavještajna agencija 

Sigurnosno - obavještajna agencija je tijekom 2010. godine zaprimila 6 zahtjeva za 

informacije od kojih je 1 usvojen. 

5 zahtjeva je odbijeno iz razloga propisanih člankom 40. stavkom 2. Zakona o 

sigurnosno-obavještajnom sustavu koji izričito propisuje da „ dokumenti koji se stavljaju na 

uvid građanima ne smiju sadržavati podatke o zaposlenicima sigurnosno-obavještajnih 

agencija i trećim osobama". Člankom 116. istog Zakona propisano je da su podaci o 

financijskom i materijalnom poslovanju sigurnosno-obavještajnih agencija tajni. I još iz 

razloga propisanih člankom 8. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama. 

3 zahtjeva su odbijena iz razloga propisanih člankom 8. stavkom 1. Zakona. 

2 zahtjeva su odbačena iz sljedećih razloga: podnositelj zahtjeva - pravna osoba za 

ostvarivanje prava na pristup informaciji, u ostavljenom roku nije dostavila dokaz da je osoba 

koja je podnijela zahtjev ovlaštena za zastupanje iste, pa je rješenjem sukladno članku 12. 

stavku 2. Zakona, a u svezi s člankom 73. stavkom 2. ZUP-a, isti odbačen kao nepotpun. U 

postupku povodom žalbe podnositelj zahtjeva - pravna osoba u ostavljenom roku nije 

dostavila dokaz da je osoba koja je podnijela zahtjev ovlaštena za zastupanje istog, pa je 

žalba odbačena sukladno članku 113. stavku 1. ZUP-a. 

Zaprimljen je 1 zahtjev za ispravak ili dopunu informacije. 

1 zahtjev za ispravak ili dopunu informacije je odbijen. 

6 zahtjeva su riješena u roku. 

Izjavljene su 3 žalbe, od kojih su 2 odbijene, a 1 je odbačena. 

Podnesena je 1 tužba. 

U izvješću se navodi da je vođen 1 Upravni spor, u kojem je Upravni sud RH donio 

Presudu b r o j : Us-8560/2010-6 od 20. listopada 2010. godine kojom je tužba odbijena. 

Još se navodi, da je, u skladu sa Zakonom, imenovan službenik za informiranje. 
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48. Vojna sigurnosno-obavještajna agencija 

Izvješće nije dostavljeno. 

49. Zavod za sigurnost informacijskih sustava 

Izvješće nije dostavljeno. 

50. Hrvatska narodna banka 

Tijekom 2010. Hrvatska narodna banka zaprimila je ukupno 3234 zahtjeva za 

informacijama. Od navedenog broja, u 23 slučajeva građani su se pozvali na Zakon o pravu 

na pristup informacijama. 53 zahtjeva je ustupljeno, te ih je 3181, usvojeno. Na sve je 

navedene zahtjeve, uključujući spomenuta 23, odgovoreno u rokovima propisanim Zakonom. 

6 zahtjeva pristiglih krajem 2010. godine ostalo je neriješeno u navedenoj godini, odnosno 

riješeno je početkom 2011. godine. 

Hrvatska narodna banka je u svojem Izvješću dostavila detaljan popis informacija koje 

su objavljene na njenoj Internet stranici, a koje su podijeljene po mnogim rubrikama poput: 

tečajna lista, međunarodna suradnja, o HNB-u, monetarna politika, supervizija, platni 

promet, odnosi s javnošću, publikacije, i dr. 

Pod ocjenom postojećeg stanja u Izvješću se navodi kako odredbe važećeg Zakona o 

pravu na pristup informacijama koje se odnose na zahtjev za pružanjem informacija, 

zahtijevaju preveliko nesvrsishodno administriranje (primjerice, sastavljanje zapisnika za 

podneseni usmeni zahtjev ili službene zabilješke u slučaju telefonskog zahtjeva), dakle 

dodatni angažman djelatnika na administrativnim poslovima oko zahtjeva, a time smanjuju 

vrijeme koje službenici mogu posvetiti samom rješavanju brojnih zahtjeva. Kako bi se 

djelatnici više bavili pripremom odgovora na zahtjeve i pomaganjem podnositeljima zahtjeva 

da dođu do željenih informacija, a manje administriranjem, sugeriraju brisanje odredbi koje 

zahtijevaju pretjerano administriranje svih vrsta. 
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51. Državni ured za reviziju 

Državni ured za reviziju zaprimio je tijekom 2010. godine 5 zahtjeva za pristup 

informacijama, od kojih su 4 usvojena, a 1 je odbijen. 

Zaprimljen je 1 zahtjev za ispravak ili dopunu informacije koji je i usvojen. 

Svih 5 zahtjeva je riješeno u roku. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, objavljene su sljedeće informacije: Izvješće 

o radu Državnog ureda za reviziju, Izvješća o obavljenim revizijama, informacije o 

aktivnostima Ureda, podnošenju godišnjih financijskih izvještaja, natječaji za prijam 

djelatnika, informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, u skladu sa 

Zakonom o javnoj nabavi. 

52. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave 

Tijekom 2010. godine Komisija je zaprimila 7 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama, te su svi zahtjevi usvojeni i riješeni u roku. 

Informacije vezane za rad ovog tijela moguće je pronaći na službenim internetskim 

stranicama Državne komisije, na web adresi www.dkom.hr, a na istoj se stranici nalazi i 

cjelokupan upisnik predmeta upravnog postupka, kao i sve odluke koje, u okviru svoje 

nadležnosti, donosi Državna komisija. 

Na službenim internetskim stranicama su također dostupna Izvješća o radu Državne 

komisije za 2004., 2005., 2006., 2007., 2008. i 2009. godinu. 

Smatraju da visoka razina javnosti rada Državne komisije, postignuta kroz javnu 

objavu svih navedenih podataka na internetu, treba biti razmotrena kao prijedlog za 

postupanje i drugim državnim tijelima. 

53. Hrvatska banka za obnovu i razvitak 

Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaprimila je tijekom 2010. godine 8 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, te je svih 8 i usvojila. 

Zaprimljen je 1 zahtjev za ispravak ili dopunu informacije, koji je i usvojen. 

7 zahtjeva riješeno je u roku, a 1 izvan roka. 
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Sukladno članku 20 Zakona HBOR je : 

1. u 2010 godini održao 6 tiskovnih konferencija, na kojima je javnost informirana o 

poslovanju, postignutim poslovnim rezultatima i uvođenju novih programa. 

2. tijekom izvještajne godine objavljeno je 18 priopćenja za javnost, a na Internet 

stranicama www.hbor.hr objavljeno je Godišnje izvješće HBOR-a za 2009. god. s 

Izvješćem nezavisne revizije i Izvješće, poslovodstva, Polugodišnje financijsko izvješće 

za razdoblje od 1.1.200. do 30.6.2009. s Izvješćem poslovodstva, te kvartalna 

Skraćena financijska izvješća. 

3. Na Internet stranicama Banke, javnosti su dostupne sve informacije o radu, osim onih 

koje podliježu Zakonu o kreditnim institucijama, članku 168. i 169. 

4. Tijekom izvještajne godine objavljen je 41 postupak javne nabave u elektroničkom 

oglasniku javne nabave, a od kolovoza 2010. godine, sve objave natječaja nalaze se i 

na web stranicama HBOR-a, www.hbor.hr . 

54. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zaprimio je tijekom 2010. godine 25 zahtjeva 

za pristup informacijama. 10 zahtjeva je usvojeno, a 15 ih je odbijeno ( sukladno članku 8. st. 

1. Zakona). 

23 zahtjeva su riješena u roku, a 2 su riješena izvan roka. 

Izjavljeno je 5 žalbi, 1 je usvojena, a 4 su odbijene. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, HZMO na svojoj web stranici 

www.mirovinsko.hr i drugim oblicima informiranja, objavljuje informacije i podatke. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji da podnositelji zahtjeva, pozivajući se na 

Zakon, najčešće ne traže uvid u već postojeće informacije koje nadzire ili s kojima raspolaže 

Zavod, nego nezadovoljni donesenim rješenjima o pravu, traže rješavanje nekog određenog 

osobnog prava, koje je uređeno drugim zakonima. 

55. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je tijekom 2010. godine zaprimio 16 

zahtjeva za pristup informacijama, 14 zahtjeva je usvojio, a 3 ih je ustupio. 
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Zaprimljena su 2 zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije, te su oba usvojena. 

17 zahtjeva je riješeno izvan roka. 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) na svojoj Internet stranici redovito i 

ažurno objavljuje akte iz obveznog zdravstvenog osiguranja, odluke Upravnog vijeća, 

periodičke publikacije o poslovanju HZZO-a, upute ugovornim subjektima, natječaje, 

informacije i obavijesti osiguranim osobama o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja, navode kako smatraju da je HZZO u izvršenju 

Zakona postupio u skladu sa svim odredbama. 

56. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu 

Izvješće nije dostavljeno. 

57. Hrvatski zavod za zapošljavanje 

Hrvatski zavod za zapošljavanje zaprimio je tijekom 2010. godine 29 zahtjeva za 

pristup informacijama. 

22 zahtjeva su usvojena, a 7 ih je odbijeno (2 - zaštita osobnih podataka, 5 - traženim 

podacima Zavod nije raspolagao ili se daju na zahtjev ovlaštenih tijela). 

3 zahtjeva su odbijena s razlozima odbijanja sukladno članku 8. stavku 1. Zakona. 

Zaprimljena su 2 zahtjeva za ispravak ili dopunu informacija, te su i oba usvojena. 

29 zahtjeva je riješeno u roku. 

Izjavljena je 1 žalba koja je odbijena. 

Sukladno obvezama utvrđenim Zakonom, objavljeni su mjesečni statistički bilten, El. 

oglasnik javne nabave - postupci provedeni sukladno Zakonu o javnoj nabavi 

Pod obrazloženjem i ocjenom stoji kako Zavod daje potvrde iz svoje redovne 

djelatnosti. Zahtjevi ovog tipa su rijetki i nisu utemeljeni. 

58. Hrvatski zavod za javno zdravstvo 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo zaprimio je tijekom 2010. godine 4 zahtjeva za 

pristup informacijama, te je 3 zahtjeva usvojio. 
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1 je zahtjev odbačen - stranka je upućena da se obrati na Zagrebački vodovod. 

7 zahtjeva je ustupljeno. 

Svi zahtjevi su riješeni u roku. 

Podaci o informacijama koje su objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu 

dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu dostavljeni. 

59. Središnji registar osiguranika (REGOS) 

REGOS u 2010. godini nije zaprimio niti jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup 

informaciji. 

Sve informacije kojima raspolaže u realnom vremenu, kao i katalog informacija, 

REGOS objavljuje na svojoj internet stranici www.regos.hr. 

U REGOS-u je imenovan službenik za informiranje, i ustrojen je, te objavljen na web 

stranicama, katalog informacija. Također se vodi i Upisnik o zahtjevima, postupcima i 

odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Obrazac broj 1). 

Sve informacije iz djelokruga rada REGOS-a, osim na internet stranici, mogu se dobiti i 

putem pozivnog centra, pošte, odnosno elektroničke pošte. 

60. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 

Izvješće nije dostavljeno. 

61. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu tijekom 2010. godine nije imao 

niti jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Na web stranici HZZZSR-a dnevno se ažuriraju informacije o radu Zavoda, propisima i 

novostima u području zaštite i sigurnosti na radu. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stoji kako HZZZSR nije zaprimio niti jedan zahtjev za 

pristup informacijama na obrascu br. 2, usmenim ili pisanim putem. 
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62. Hrvatski zavod za mentalno zdravlje 

Izvješće nije dostavljeno. 

63. Hrvatski zavod za toksikologiju 

Tijekom 2010. godine Hrvatski zavod za toksikologiju zaprimio je 327 zahtjeva za 

informacije. Svi zahtjevi su usvojeni i riješeni u roku. 

Sve relevantne informacije objavljene su na www.hzt.hr (za struku) i otrovno.com (za 

građanstvo). 

Upravna pristojba se ne naplaćuje. 

64. Hrvatski zavod za hitnu medicinu 

Hrvatski zavod za hitnu medicinu zaprimio je u 2010. godini 72 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, te su svi usvojeni. 

Sukladno članku 20. Zakona, navodi se kako su objavljene 64 informacije. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako je Zavod nova ustanova, te se 

korisnici tek upoznaju sa njegovim radom. Informacije pružaju putem internetske stranice 

www.hzhm.hr, mail adrese info@hzhm.hr, te odgovaraju na direktne upite korisnika. Zavod 

do sada nije zaprimio zahtjeve za ispravak ili dopunu informacije, niti su na njegov rad 

izjavljene žalbe ili podnesene tužbe. 

65. Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo 

Izvješće nije dostavljeno. 

66. Hrvatski zavod za telemedicinu 

Hrvatski zavod za telemedicinu u 2010. godini nije zaprimio niti jedan zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Zavod na prikladan način objavljuje u javnim glasilima svoje javne natječaje i oglase. 
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Informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, Zavod objavljuje 

u „Narodnim novinama" u Elektroničkom oglasniku javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj 

nabavi. 

67. Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu 

Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu nije u 2010. godini zaprimio niti 

jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Podaci o informacijama koje su 

objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja nisu dostavljeni. 

68. Hrvatski zavod za norme 

Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu HZN) u 2010. godini nije zaprimio niti 

jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

HZN je otvoren svima zainteresiranima i odgovara na sve upite, a najviše preko 

stručne knjižnice Normoteke koja djeluje kao informacijsko i dokumentacijsko središte za 

hrvatske, međunarodne, europske i nacionalne norme drugih zemalja s pratećom 

dokumentacijom i informacijama, te tako osigurava informacije s područja normizacije 

cjelokupnoj javnosti, osobito hrvatskom gospodarstvu. 

Informacije o radu HZN-a dostupne su na internetskoj stranici HZN-a www.hzn.hr, u 

HZN eGIasilu; popisi norma tiskaju se kao prilog HZN eGIasilu, HZN izdaje godišnji izvještaj, 

informativne i promotivne letke te katalog HZN. U elektroničkom obliku izdaje se katalog 

hrvatskih norma, HZN eGIasilo te druga prigodna izdanja. 

Većinu informacijskih usluga HZN ne naplaćuje, osim posebnih, i to prema važećim 

cjenicima HZN-a dostupnim na internetskoj stranici www.hzn.hr. 

Nijedna informacija kojom HZN raspolaže nije proglašena službenom/poslovnom 

tajnom. 

69. Zavod za obnovu Dubrovnika 

Izvješće nije dostavljeno. 
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70. Hrvatski fond za privatizaciju 

Hrvatski fond za privatizaciju zaprimio je tijekom 2010. godine 21 zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, te ih je 11 usvojilo. 

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona izdano je 11 obavijesti. 

4 zahtjeva su odbijena iz razloga jer se radilo o podacima koji su proglašeni 

službenom ili poslovnom tajnom Fonda (3 zahtjeva), odnosno Fond nije bio nadležan za 

izdavanje traženih podataka (1 zahtjev). Dakle, 3 zahtjeva su odbijena s razlozima odbijanja 

sukladnim članku 8. stavku 1. Zakona. 

Odbačeno je 6 zahtjeva (svi od strane Transparency Internationala Hrvatska). U 

izvješću se navodi da na zahtjeve nije odgovoreno, jer nisu dobili odgovore nadležnih za 

dostavom podataka. 

1 zahtjev je ustupljen (za traženu informaciju nije bio nadležan Fond, već Vlada 

Republike Hrvatske). 

Zaprimljena su 3 zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije koja su i usvojena. 

U roku su riješena 3 zahtjeva, a 1 je zahtjev riješen izvan roka. 

6 zahtjeva je neriješeno. 

Izjavljena je 1 žalba koja je odbijena. 

Ostvarena naknada iznosila je 175,50 kuna (naplata fotokopiranja tražene 

dokumentacije Fonda). 

Sukladno članku 20. Zakona, sve informacije nalaze se na Internet stranici Fonda: 

www.hfp.hr. 

U 2010. godini objavljeno je ukupno 47 oglasa (prodaja udjela na burzi i prodaja 

nekretnina). 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako se rad Fonda može ocijeniti 

pozitivnim jer je svim strankama koje su tražile podatke odgovoreno u propisanim rokovima. 

Jedino na upite Transparency International Hrvatska nije odgovoreno jer nisu dobili 

odgovore nadležnih, iz razloga jer se radilo o velikom opsegu podataka od kojih se većina 

smatra službenom ili poslovnom tajnom Fonda, ili se može tretirati i kao zaštita osobnih 

podataka, budući da su bili traženi i podaci i kontakti od svih radnika Fonda. 

5 obzirom da je bivši službenik za informiranje otišao u prijevremenu mirovinu, u 

Izvješću se napominje kako je ono sastavljeno van propisanog roka radi problema sa 
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primopredajom poslova i pronalaženja dokumentacije o pristupu informacijama, te kasnijeg 

saznanja o promjeni institucije kojoj su nadležni podnijeti Izvješće. 

71. Fond za naknadu oduzete imovine 

Fond za naknadu oduzete imovine tijekom 2010. godine nije zaprimio niti jedan 

zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Podaci o informacijama koje su 

objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja nisu dostavljeni. 

72. Fond za razvoj i zapošljavanje 

Izvješće nije dostavljeno. 

73. Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske 

Izvješće nije dostavljeno. 

74. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom 

Sukladno članku 20. Zakona, objavljena je Odluka o dopunama odluke o načinu 

ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Odluka o sufinanciranju 

programa za održavanje zaposlenosti i poticanje zapošljavanja u zaštitnim radionicama za 

2010. godinu, Poziv za dostavu programa za održavanje zaposlenosti i novo zapošljavanje 

osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama za 2010. godinu, te Poziv za nadmetanje -

Otvoreni postupak javne nabave integriranog aplikacijskog sustava (IAS). 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji kako Fond u 2010. godini nije imao 

zaprimljenih zahtjeva za informacije. Fond u okviru svoje redovne djelatnosti kontinuirano 

pruža informacije poslodavcima i osobama s invaliditetom vezano uz poticaje za 

zapošljavanje osoba s invaliditetom. 

Sve informacije o radu i aktivnostima Fonda dostupne su svim zainteresiranim 

strankama putem telefona, osobnim kontaktom ili pismenim putem. U 2011. godini Fond će 
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omogućiti još bolju dostupnost informacija svojim korisnicima putem novog web portala 

„One stop shop", koji je izrađen na web stranici Fonda u sklopu IPA projekta, te koji će biti 

centralno mjesto za sve informacije vezane uz rad, zapošljavanje i profesionalnu 

rehabilitaciju osoba s invaliditetom. 

75. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio je tijekom 2010. godine 4 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, koja su usvojena i riješena u roku. 

Navodi se kako su objavljene 4 informacije sukladno obvezama utvrđenim člankom 

20.Zakona. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako je ono zadovoljavajuće. 

76. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske 

Agencija za regionalni razvoj u 2010. godini nije imala niti jedan zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Sukladno članku 20. Zakona, Agencija objavljuje sve obavijesti i informacije vezane uz 

njezin rad na web stranici www.arr.hr . Na stranici se, između ostalog, nalazi i Katalog 

informacija, te informacije o trenutnim natječajima za radna mjesta. Stranica se redovito 

ažurira, te se na taj način javnost redovno obavještava o svim relevantnim događajima 

vezanim uz rad same Agencije. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako Agencija redovno obavještava 

javnost o svim aktivnostima vezanim uz njezin rad putem svoje web stranice www.arr.hr. 

Najčešće se objavljuju obavijesti relevantne za potencijalne korisnike sredstava 

predpristupnih fondova Europske unije, te svi podaci vezani uz programe koje provodi 

Agencija. 

77. Financijska agencija 

Izvješće nije dostavljeno. 
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78. Hrvatska udruga putničkih agencija 

Izvješće nije dostavljeno. 

79. Hrvatski ferijalni i hostelski savez 

Izvješće nije dostavljeno. 

80. Turistička agencija «Autotrans» d.o.o., Rijeka 

Turistička agencija Autotrans d.o.o. Rijeka tijekom 2010. godine nije zaprimila niti 

jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Podaci o informacijama koje su 

objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja nisu dostavljeni. 

81. Turistička agencija «VMD» d.o.o., Zagreb 

Izvješće nije dostavljeno. 

82. Turistička agencija «PETROS» d.o.o., Zagreb 

Izvješće nije dostavljeno. 

83. Turistička agencija «BAN TOURS» d.o.o., Zagreb 

Izvješće nije dostavljeno. 

84. Turistička agencija «F-TOURS putovanja« d.o.o., Split 

Izvješće nije dostavljeno. 
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85. Turistička agencija «INŽENJERING-POUAK, TOP TOURS » d.o.o., Zagreb 

Izvješće nije dostavljeno. 

86. Turistička agencija «ATLAS» d.o.o., Dubrovnik 

Izvješće nije dostavljeno. 

87. Hrvatska akreditacijska agencija 

Hrvatska akreditacijska agencija je tijekom 2010.godine zaprimila 10 zahtjeva za 

pristup informacijama, svi su zahtjevi usvojeni i riješeni u roku. 

Hrvatska akreditacijska agencija, sukladno zakonu, osigurava javno dostupnim sve 

podatke o akreditiranim tijelima i pravilima za akreditaciju na internetskim stranicama 

www.akreditacija.hr, osim onih podataka koji su utvrđeni kao poslovna tajna ( članak 47. i 

48. Statuta HAA ). Na internetskim stranicama HAA nalazi se Registar akreditiranih tijela koji 

se svakodnevno ažurira, te su podaci dostupni kako korisnicima, tako i široj javnosti. Pored 

toga, člankom 47. Statuta HAA, utvrđeno je da je rad HAA javan, te su javnosti dostupne sve 

informacije o njezinom radu. U skladu s time, HAA na svojim internetskim stranicama uredno 

objavljuje sve relevantne informacije o radu. 

88. Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu 

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu tijekom 2010 godine nije zaprimila niti 

jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Podaci o informacijama koje su 

objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja nisu dostavljeni. 
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89. Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija 

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA) imala je tijekom 

2010. godine 205 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te ih je sve 

usvojila i riješila u roku. 

Sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona objavili su sljedeće informacije: 

1. Izvješće o radu za 2009. godinu i plan rada za 2010. godinu, s podacima o troškovima 

rada i izvoru financiranja. 

2. Strateški plan HIDRA-e 2011. - 2013. 

3. Obavijest o sprečavanju sukoba interesa 

4. Katalozi i publikacije 

5. Projekti u tijeku 

6. Raspored HIDRA-inih programa izobrazbe 

7. Novosti 

90. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG ) u 2010. godini zaprimila je 495 

zahtjeva za pristup informacijama, sve je zahtjeve usvojila i riješila u roku. 

Na službenoj internet stranici HAMAG-a objavljuju se informacije o uslugama, 

aktivnostima i organizaciji HAMAG-a, jamstvenim programima temeljem kojih se izdaju 

jamstva, informacije o projektima i natječajima za bespovratne potpore čija provedba je u 

nadležnosti HAMAG-a, te druge potrebne informacije kojima se omogućuje bolja 

informiranost korisnika o djelatnosti i radu HAMAG-a. Informacije o natječajima i natječajnoj 

dokumentaciji za javne nabave, objavljuje se sukladno Zakonu o javnoj nabavi, na službenoj 

internet stranici Narodnih novina, u elektronskom oglasniku javne nabave. 

S obzirom da nije bilo pritužbi, pravnih lijekova, tužbi ili drugih indikatora koji bi 

ukazivali na nezadovoljstvo zainteresiranih osoba u vezi mogućnosti pristupa informacijama, 

smatraju da je, na opisan način, postignuta obaviještenost zainteresiranih osoba i javnost o 

radu Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. 
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91. Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata 

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata zaprimila je tijekom 2010. 

godine 3 zahtjeva za pristup informacijama, 2 zahtjeva je usvojila, a 1 ustupila. 

2 zahtjeva su riješena u roku. 

Sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, objavljene su 64 informacije. 

92. Agencija za promicanje izvoza i ulaganja 

Izvješće nije dostavljeno. 

93. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 

Agencija je u 2010. godini zaprimila 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama, te ga je odbila, iz razloga što Agencija ne raspolaže traženom informacijom. 

1 zahtjev riješen je u roku. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, 23 priopćenja za javnost, 24 odluke 

Agencije i 4 odluke Upravnog suda, objavljene su na službenim Internet stranicama Agencije. 

18 odluka Agencije objavljene su u „Narodnim novinama", te je još objavljeno 16 

informacija o radu Agencije, akata Agencije, odnosno zakonodavni okvir te stručni članci 

zaposlenika. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji kako se Agencija u praksi nije susrela sa 

problemima pri provedbi Zakona . 

94. Agencija za javno-privatno partnerstvo 

Agencija za javno-privatno partnerstvo zaprimila je tijekom 2010. godine 37 zahtjeva 

za pristup informacijama. Svi zahtjevi su usvojeni i riješeni u roku. 

Sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, na internetskoj stranici Agencije, 

www.ajpp.hr, objavljeni su podaci o strukturi i organizaciji Agencije, te se redovito objavljuju 

podaci o aktivnostima. 
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95. Agencija za prometnu infrastrukturu 

Izvješće nije dostavljeno. 

96. Agencija za opremu pod tlakom (OPT-AGENCIJA) 

Agencija za opremu pod tlakom tijekom 2010. godine nije zaprimila niti jedan zahtjev 

za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Podaci o informacijama koje su objavljene 

sukladno članku 20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu 

dostavljeni. 

97. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 

DAB tijekom 2010. godine nije zaprimio niti jedan zahtjev u kojem bi se stranke 

izričito pozivale na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. 

Na web stranici DAB-a, www.dab.hr., se objavljuju opće obavijesti o radu i ustrojstvu 

DAB-a, te odgovori na pitanja koja im putem e-pošte upućuju stranke. 

S obzirom na relativno skromnu praksu u primjeni Zakona, navode kako još uvijek 

nisu u stanju davati prijedloge za dopunu ili učinkovitiju primjenu propisa. 

98. Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca 

Izvješće nije dostavljeno. 

99. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je tijekom 2010. 

godine 3 zahtjeva za pristup informacijama. 3 zahtjeva su usvojena, a 1 je ustupljen. 3 

zahtjeva su riješena u roku. 

Sukladno članku 20. zakona, objavljuju se sljedeće informacije: 

• javna nadmetanja za nabavu radova, roba i usluga, sukladno Zakonu o javnoj 

nabavi, objavljena u elektroničkom oglasniku javne nabave 
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• javni pozivi za prikupljanje ponuda za kupnju stanova na i izvan područja 

posebne državne skrbi, objavljena na web stranici tijela javne vlasti 

• javni pozivi za kupnju stanova, sukladno članku 24. Zakona o društveno 

poticanoj stanogradnji, objavljeni na web stranici tijela javne vlasti. 

• lista reda prvenstva državnih službenika i namještenika o pravu na kupnju 

stana, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, objavljena na web 

stranici tijela javne vlasti. 

• izvješća o provedbi Zakona o poticanju prodaje stanova, objavljena na web 

stranici tijela javne vlasti. 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja, navodi se kako odredbe Zakona o 

pravu na pristup informacijama, koje se odnose na prava ovlaštenika na pristup 

informacijama, tijelo javne vlasti u cijelosti poštuje, što je razvidno iz odnosa broja 

zaprimljenih i riješenih, odnosno ustupljenih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama. 

100. Agencija za odgoj i obrazovanje 

Agencija za odgoj i obrazovanje zaprimila je tijekom 2010. godine 1 zahtjev za pristup 

informacijama koji je i usvojila te riješila u roku. 

Na svojoj internetskoj stranici ( www.azoo.hr) Agencija objavljuje sve informacije o 

svom poslovanju, programima i projektima koje provodi, Katalog stručnih skupova, Katalog 

natjecanja te sve ostale informacije o svom djelokrugu rada. Informacije o natječajima iz 

područja javne nabave objavljuju se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 

Pod obrazloženjem i ocjenom se navodi kako je podnositelju jedinog zahtjeva za 

pristup informacijama omogućen uvid u traženi spis, te je istom izrađena i predana preslika 

traženih dokumenata. 

101. Agencija za obrazovanje odraslih 

Izvješće nije dostavljeno. 
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102. Agencija za znanost i visoko obrazovanje 

Izvješće nije dostavljeno. 

103. Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu 

Izvješće nije dostavljeno. 

104. Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom 

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom u 2010. godini nije 

zaprimila niti jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Odredbom članka 50. Statuta Agencije, Agencija je dužna odmah i iznimno u 

primjerenom roku dati svakom korisniku usluga, na njegov zahtjev, obavijest o uvjetima i 

načinu pružanja svojih usluga i obavljanja poslova iz djelatnosti za koju je osnovana, dati mu 

potrebne podatke i upute. 

Dostupnost podataka u svezi sa tehničkim nadgledanjem i certifikacijom smatra se 

udovoljenim ako su dostupni na stranicama Agencije, ali na zahtjev korisnika usluga moraju 

biti dostavljeni pisano. 

Podaci u svezi s tehničkim nadzorom i certifikacijom, dostupni su javnosti na www.ex-

Agencija.hr 

U smislu članka 51. Statuta Agencije, samo ravnatelj i djelatnici ovlašteni od 

ravnatelja mogu putem tiska, radija i TV-a obavještavati javnost o djelatnosti ustanove, pa se 

u skladu s tim ovlašćuju pojedini djelatnici koji mogu najkompetentnije obavještavati fizičke i 

pravne osobe glede prava na pristup informacijama. U skladu s tim, nije imenovan poseban 

službenik za informiranje, jer je prema njihovoj ocjeni ovim sustavom omogućen 

neograničen pristup informacijama pravnim i fizičkim osobama u ovoj ustanovi. 

Napominju da se Agencija financira isključivo sredstvima od vlastite djelatnosti, te da 

je neracionalno imati posebno radno mjesto ( 54 zaposlena ), koji, kao što se iz priloženog 

vidi, ne bi u 2010. godini imao što raditi, jer nije bilo niti jednog zahtjeva, a da se pravo na 

pristup informacijama, u smislu zahtjeva iz Zakona, može racionalnije ostvariti na drugi 
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način. Predlažu da se u tom smislu treba pokrenuti inicijativi za izmjenu članka Zakona, 

pogotovo danas u doba globalne krize. 

105. Agencija za zaštitu okoliša 

Agencija za zaštitu okoliša zaprimila je tijekom 2010. godine 33 zahtjeva za pristup 

informacijama, svi zahtjevi su usvojeni i riješeni u roku. 

Visina ostvarene naknade iz članka 19. Zakona iznosi 545, 00 kn. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, objavljivane su sve aktivnosti vezane uz rad, 

organizaciju, natječaje i ostale informacije od interesa za javnost. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se : 100 postotni odaziv, uz napomenu da 

je stvarni broj upita, bez pozivanja na Zakon o pravu na pristup informacijama, 795. 

106. Hrvatska agencija za hranu 

Hrvatska agencija za hranu zaprimila je tijekom 2010. godine 1 zahtjev za pristup 

informacijama koji je usvojen, ustupljen te riješen u roku. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, Hrvatska agencija za hranu objavila je na 

webu znanstvena mišljenja, zapisnike sjednica Upravnog vijeća, Savjetodavnog vijeća, 

Znanstvenog vijeća i Znanstvenih odbora; u Narodnim novinama objavljivali su natječaje i 

javne pozive. 

Pod obrazloženjem i ocjenom navode kako smatraju da je, temeljem izloženih 

podataka, Hrvatska agencija za hranu u potpunosti postupala u skladu sa Zakonom o pravu 

na pristup informacijama. 

107. Agencija za civilno zrakoplovstvo 

Agencija za civilno zrakoplovstvo tijekom 2010. godine nije imala niti jedan zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

U Izvješću nisu navedeni podaci o informacijama koje su objavljene sukladno 

obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, niti je navedeno obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovu prethodno iskazanih podataka. 
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108. Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova 

Agencija je u 2010. godini zaprimila 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama, te je isti i usvojila. Podaci o informacijama koje su objavljene sukladno članku 

20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu dostavljeni. 

109. Agencija za obalni linijski pomorski promet 

Izvješće nije dostavljeno. 

110. Agencija za sigurnost željezničkog prometa 

Izvješće nije dostavljeno. 

111. Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga 

Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga zaprimila je 2 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, te je oba zahtjeva ustupila. 

Sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, Agencija je objavila: 

• svoje odluke i mjere kojima se utječe na interese ovlaštenika, s razlozima za njihovo 

donošenje, 

• informacije o svom radu, uključujući podatke o aktivnostima, organizaciji, troškovima 

rada i izvorima financiranja, 

• informacije o podnesenim zahtjevima, predstavkama, peticijama, prijedlozima, kao i 

drugim aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema tijelu javne vlasti, 

• informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, te izvršavanju 

ugovora, u skladu za Zakonom o javnoj nabavi. 

Agencija žurno objavljuje podatke o svom radu na vlastitoj internetskoj stranici 

www.artzu.hr , što između ostalog uključuje izvješća o održanim radionicama, studijskim 

posjetima, aktivnostima prikupljanja podataka iz nadležnosti Agencije i dr. 

Trenutno se Agencija u potpunosti financira iz državnog proračuna RH, što znači da 

se podaci o izvorima i iznosu financiranja mogu naći na internetskoj stranici Narodnih novina 
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i drugim mjestima. Nakon što Hrvatski sabor usvoji Godišnje izvješće o radu Agencije, a koje 

sadržava i podatke o realizaciji proračuna Agencije, Izvješće će biti objavljeno u cijelosti na 

internetskoj stranici Agencije. 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja navodi se kako je Agencija 

novoosnovano tijelo koje je u 2009. godini bilo operativno tek četiri mjeseca, dok je 2010. 

godina prva godina odrađena u cijelosti. Slijedom toga, regulacija tržišta željezničkih usluga 

koje, osim toga, nije u potpunosti liberalizirano, nova je djelatnost, pa ni stručna, ni najšira 

javnost nisu imale mnogo vremena za upoznavanje s radom Agencije. U navedenim 

okolnostima treba tražiti razloge za mali broj zaprimljenih zahtjeva za informacije. Unatoč 

tome, Agencija je u svakom trenutku spremna odgovoriti na svaki takav zahtjev, a neovisno o 

konkretnim zahtjevima, Agencija javnost i transparentnost smatra jednim od najvažnijih 

aspekata svog rada, i ostvaruje ga kontinuirano preko internetske stranice i drugih metoda. 

112. Agencija za lijekove i medicinske proizvode 

Agencija za lijekove i medicinske proizvode je u 2010. godini zaprimila 1 zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama koji je usvojila i riješila u roku. 

Informacije o radu Agencije te djelatnosti u nadležnosti Agencije redovito se 

objavljuju na internetskim stranicama Agencije i putem sredstava javnog priopćavanja. 

Također, Agencija redovito pruža informacije koje posjeduje građanima, udrugama 

pacijenata, zdravstvenim radnicama, pravnim osobama te sredstvima javnog priopćavanja. 

Dokumentacija o lijeku, zaprimljena u Agenciji, temeljem koje se daje odobrenje za 

stavljanje u promet gotovog lijeka, sukladno članku 14. Zakona o lijekovima, smatra se 

službenom tajnom. 

Informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave, objavljuju se u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave. 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja se navodi kako Agencija za lijekove i 

medicinske proizvode u potpunosti postupa sukladno odredbama. 
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113. Agencija za zaštitu osobnih podataka 

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je tijekom 2010. godine 4 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, te je 2 zahtjeva usvojila, a 2 odbila. 

3 zahtjeva su riješena u roku, a 1 izvan roka. 

Sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona objavljuju se opći akti, rješenja, 

mišljenja, najave, propisi, informacije o radu. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako je ono zadovoljavajuće. 

114. Agencija za strukovno obrazovanje 

Izvješće nije dostavljeno. 

115. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije 

Agencija je tijekom 2010. godine zaprimila 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama koji je usvojila i riješila u roku. 

Tijekom 2010. godine Agencija je zaprimila i odgovorila na 4 dopisa koja su se 

sadržajno odnosila na traženje informacija, međutim nisu bila napisana u formi zahtjeva na 

pristup informacijama, niti su se pravne osobe, koje su uputile dopise, formalno pozivale na 

odredbe Zakona. 

Tijekom 2010. godine Agencija je odgovorila na 307 upita koje je zaprimila putem 

svog info obrasca na E-mail info@safu.hr. Navedeni upiti su se sadržajno odnosili na davanje 

informacija, međutim nisu bili napisani u formi zahtjeva na pristup informacijama, niti su se 

fizičke i pravne osobe, koje su uputile svoje upite putem navedenog obrasca, formalno 

pozivale na odredbe Zakona. 

Temeljem obveza utvrđenim člankom 20. Zakona, Agencija sve informacije iz svoje 

nadležnosti - obavijesti o raspisivanju postupaka javne nabave, pripadajuću natječajnu 

dokumentaciju te rezultate svakog pojedinačnog natječajnog postupka, pravovremeno 

objavljuje na svojoj internetskoj stranici www.safu.hr. 
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116. Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije 

Agencija tijekom 2010. godine nije imala zahtjeva za pristup informacijama. 

Agencija, sukladno članku 20. Zakona, objavljuje sljedeće informacije: 

• Financijski plan Agencije ( Narodne novine ) 

• natječaji za popunu radnog mjesta ( Narodne novine, javni t isak) 

• javni natječaji sukladno Zakonu o javnoj nabavi ( Narodne novine ) 

• Akti i odluke Agencije ( oglasna ploča ) 

• osnovni akt Agencije - Statut Agencije položen je u Sudski registar ustanova 

Trgovačkog suda u Zagrebu te je dostupan javnosti. 

• Katalog informacija (WEB stranica Agencije ) 

Agencija će objaviti i druge informacije na prikladan način, u službenim glasilima ili na 

informatičkim medijima, u skladu s člankom 20. Zakona, kada bude u posjedu istih. 

117. Agencija za obrazovno reformske inicijative u jugoistočnoj Europi 

Izvješće nije dostavljeno. 

118. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

Agencija je tijekom 2010. godine zaprimila 7 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama, 7 je zahtjeva odbila, s razlozima odbijanja sukladnima članku 8. stavku 1. 

Zakona, te je 7 zahtjeva riješila izvan roka. 

Sve informacije sukladno članku 20. Zakona objavljene su na web stranici Agencije 

www.apprrr.hr. Na navedenoj stranici objavljeno je: 

- aktivnosti Agencije 

-aktualne vijesti za neposredno ostvarivanje prava korisnika vezane za djelatnosti 

Agencije 

-osnovne informacije i djelatnosti Agencije, pravna osnova za osnivanje, organizacijska 

struktura, provedbeni plan uspostave Agencije i lAKS-a 
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izvješće nakon provedenih natječaja 

popis korisnika po isplaćenim potporama 

- pravne osnove po pojedinim mjerama i potporama 

uputa za prijavu nepravilnosti i prijevara (korištenje EU fondova) 

- brošure, vodiči, pitanja i ugovori, te ostale upute 

- obavijest u vezi s člankom 5c. Zakona o javnoj nabavi 

- u Narodnim novinama objava nadmetanja i dokumentacije za nadmetanje, kao i 

podaci o sklopljenim ugovorima u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja se navodi : „Postupajući prema naputku 

Ministarstva uprave, zahtjevima u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama smatrali 

smo samo one u kojima su se korisnici prava na informacije pozvali na navedeni Zakon. S 

obzirom da su u istim traženi osobni podaci, zahtjeve smo riješili sukladno članku 8. st. 1. 

Zakona." 

119. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga zaprimila je tijekom 2010. godine 5 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te ih je sve usvojila i riješila u roku. 

Agencija je zaprimila 1 zahtjev za ispravak ili dopunu informacije koji je i usvojila. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, Agencija je objavila odluke i mjere iz 

područja rada Agencije, informacije o radu Agencije i informacije o natječaju i natječajnoj 

dokumentaciji za javne nabave, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja, navodi se kako Agencija transparentno, 

pravovremeno, točno i redovito objavljuje sve relevantne informacije koje su vezane uz 

njezin rad i djelovanje. Pristigle zahtjeve u 2010. god., svi podnijeti od strane fizičkih osoba, 

Agencija je riješila u zakonskim rokovima, te je podnositeljima zahtjeva pružila informacije. U 

jednom slučaju, Agencija je dopunila dostavljenu informaciju, na zahtjev podnositelja 

zahtjeva za dopunom. 
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120. Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija 

Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija tijekom 2010. godine nije 

imao niti jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

U Izvješću nisu navedeni podaci o informacijama koje su objavljene sukladno 

obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, niti je navedeno obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovu prethodno iskazanih podataka. 

121. Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Hrvatska energetska regulatorna agencija je tijekom 2010. godine zaprimila 2 

zahtjeva za pristup informacijama, oba zahtjeva su usvojena i riješena u roku. 

U izvješću se navodi da se informacije objavljuju sukladno važećim zakonskim 

propisima. 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja se navodi da su postupanje Hrvatske 

energetske regulatorne agencije provedena u roku i sukladno Zakonu. 

122. Nacionalno vijeće za informacijsko društvo 

Izvješće nije dostavljeno. 

123. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje 

Izvješće nije dostavljeno. 

124. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 

Izvješće nije dostavljeno. 

125. Nacionalno vijeće za znanost 

Izvješće nije dostavljeno. 
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126. Državnoodvjetničko vijeće 

Tijekom 2010. godine Državnoodvjetničko vijeće zaprimilo je 1 zahtjev za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama kojim je fizička osoba tražila dostavu godišnjeg izvješća 

Državnoodvjetničkog vijeća za 2009. godinu. Stranka je obaviještena da Vijeće ne sačinjava 

izvještaj o radu za kalendarsku godinu, pa ga stoga ne može niti dostaviti. 

Vijeće odlučuje u sjednici, a dnevni red sjednice objavljuje se na web stranici, kao i 

odluke koje je Vijeće donijelo. Stoga je javnost u potpunosti informirana o radu Vijeća, pa 

nema potrebe za dodatnim informacijama. 

127. Vijeće za elektroničke medije 

Izvješće nije dostavljeno. 

128. Agencija za elektroničke medije 

Izvješće nije dostavljeno. 

129. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije 

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije zaprimila je tijekom 2010. 

godine 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, koji je usvojen i riješen u 

roku. 

HAKOM redovito objavljuje informacije iz svoje nadležnosti na službenim 

internetskim stranicama www.hakom.hr , sukladno članku 14. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama. 

130. Hrvatska matica iseljenika 

Hrvatska matica iseljenika zaprimila je tijekom 2010. godine 1 zahtjev za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, te ga je usvojila. 

88 

http://www.hakom.hr


Sukladno obvezama utvrđenima člankom 20. Zakona, navode : „ redovna izvješća 

Vladi RH; putem medija Hrvatske matice iseljenika." 

131. Matica Hrvatska 

Matica Hrvatska tijekom 2010. godine nije imala niti jedan zahtjev za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama. 

U Izvješću nisu navedeni podaci o informacijama koje su objavljene sukladno 

obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, niti je navedeno obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovu prethodno iskazanih podataka. 

132. Hrvatska radiotelevizija 

Izvješće nije dostavljeno. 

133. Odgojno-obrazovne ustanove 

Odgojno-obrazovne ustanove u RH su dječji vrtići (691), osnovne škole (953) te 

srednje škole (436). Samo jedan dječji vrtić je dostavio izvješće (0,1%). Samo 18 osnovnih 

škola (2%) te 4 srednje škole (1%) su dostavile izvješća. Objedinjeni podaci pokazuju da je 

samo 1% odgojno-obrazovnih ustanova dostavilo izvješća. (Vidi tablicu 21., 22. i graf 13.) 

OŠ Antuna Augustinčića, Zaprešić 

U 2010. godini škola nije imala zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama. 

Rad škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada utvrđena je Statutom škole i ostvaruje 

s e : 

- redovitim izvješćivanjem radnika, učenika i roditelja 

- podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima 

- podnošenje financijskih izvješća 

- priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela 
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- objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja. 

134. Visoka učilišta 

U 2010. godini u RH je bilo 58 visokih učilišta. Samo 4 visoka učilišta su dostavila 

izvješće o provedbi Zakona za 2010. godinu (7%) i to: Fakultet strojarstva i brodogradnje 

Sveučilišta u Zagrebu, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

(Vidi tablicu 23., 24. i graf 14.) 

135. Javni znanstveni instituti 

U 2010. godini u RH je bilo 25 javnih znanstvenih instituta. Samo 2 znanstvena 

instituta su dostavila izvješće o provedbi Zakona za 2010. godinu (8%) i to: Institut za 

migracije i narodnosti i Hrvatski geološki institut. (Vidi tablicu 25., 26. i graf 15.) 

Hrvatski geološki institut 

Hrvatski geološki institut tijekom 2010. godine nije zaprimio niti jedan zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Sve informacije koje se moraju objavljivati, sukladno članku 20. Zakona, nalaze se na 

web stranicama Instituta : www.hgi-cgs.hr. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navode kako ocjenjuju postojeće stanje jako 

dobrim. Posebno su ponosni što Institut nema plaćeno radno mjesto Službenika za 

informiranje, već, najbolje što može, koristi vlastite ljudske resurse i vlastita novčana 

sredstva da bi omogućio poštivanje načela dostupnosti informacija svim korisnicima prava na 

informacije. 

Institut za migracije i narodnosti 

Institut za migracije i narodnosti je tijekom 2010. godine imao jedan zahtjev za 

pristup informacijama koji je usvojen i riješen u roku. Podaci o informacijama koje su 
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objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja nisu dostavljeni. 

136. Hrvatski mjeriteljski institut 

Izvješće nije dostavljeno. 

137. Sveučilišni računski centar (SRCE) 

SRCE je tijekom 2010. godine imalo zaprimljena 2 zahtjeva za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama; oba zahtjeva su usvojena, 1 zahtjev je ustupljen, te su 2 zahtjeva 

riješena u roku. 

Sukladno odredbi članka 20. Zakona, SRCE na svojoj web stranici objavljuje sve 

bitne informacije o svojim proizvodima i uslugama, Planove rada i Izvještaje o radu, postupke 

javne nabave koji su u tijeku, kao i završene postupke javne nabave, natječaje za radna 

mjesta, kao i sva događanja i novosti vezane uz rad SRCA. Objavljeni su Odluka o osnivanju 

SRCA i Statut SRCA, dok su drugi opći akti dostupni na zahtjev. Adresa web stranice je : 

www.srce.hr. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji da smatraju kako je dostupnost 

informacija o SRCU i djelatnosti SRCA, koje su bitne korisnicima i javnosti, putem njihove 

web stranice cjelovita i potpuna, te da je rezultat toga manji broj pojedinačnih zahtjeva za 

pristup informacijama. 

138. CARNet 

U izvješću navode kako su tijekom 2010. godine zaprimili 3 zahtjeva za pristup 

informacijama, koja su usvojili i riješili u roku. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, informacije se objavljuju na web stranici 

http://www.carnet.hr/o carnetu/o nama/dokumenti. 
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139. Hrvatski geodetski institut 

Izvješće nije dostavljeno. 

140. Hrvatski hidrografski institut 

Hrvatski hidrografski institut zaprimio je tijekom 2010. godine 2 zahtjeva za pristup 

informacijama; oba zahtjeva su usvojena i riješena u roku. 

Hrvatski hidrografski institut redovito objavljuje i svakodnevno javno publicira i 

obznanjuje pomorske karte i navigacijske publikacije, izdaje Katalog pomorskih karata i 

navigacijskih priručnika. Sve navedeno nalazi se i na internetu, gdje su podaci dostupni 

javnosti u svako vrijeme, a objavljuju je djelatnici prema vrsti djelatnosti koju obavljaju. Na 

taj način razvidno je koje se vrste podataka prezentiraju u javnosti, a sve sukladno posebnim 

zakonskim odredbama. 

141. Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko 

Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko tijekom 2010. godine nije imao niti jedan 

zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama 

Sukladno članku 20. Zakona, objavljeno je 9 objava javne nabave manje vrijednosti. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja je navedeno kako u narednom periodu 

namjeravaju sva izvješća o radu postaviti na elektroničkoj adresi. 

142. Hrvatski državni arhiv 

Hrvatski državni arhiv zaprimio je tijekom 2010. godine 3 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, te su sva 3 usvojena. 

Zaprimljen je 1 zahtjev za ispravak ili dopunu informacije koji je i usvojen. 

3 zahtjeva je riješeno u roku. 

Podaci o informacijama koje su objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu 

dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu dostavljeni. 
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143. Državni arhivi 

U Republici Hrvatskoj postoji 18 državnih arhiva, njih 17 je dostavilo izvješće o 

provedbi Zakona (94%). Izvješće NIJE dostavio državni arhiv u Križevcima. (Vidi tablicu 27., 

28. i graf 16.) 

Državni arhiv u Sisku 

Državni arhiv u Sisku tijekom 2010. godine nije zaprimio niti jedan zahtjev za pristup 

informacijama. 

U smislu članka 20. Zakona, Arhiv sve informacije o svom radu, podatke o 

aktivnostima, organizaciji i dr., objavljuje na svojim web stranicama www.dask.hr. 

Državni arhiv u Varaždinu 

Državni arhiv u Varaždinu nije tijekom 2010.godine imao niti jedan zahtjev za pristup 

informacijama, te pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja navode kako niti jedna 

stranka nije svoju zamolbu Arhivu uputila u obliku zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informaciji. Stranke traže uvid i preslike dokumenata u redovnom postupku, putem zahtjeva 

za korištenje arhivskoga gradiva kojima Arhiv udovoljava prema Zakonu o arhivskom gradivu 

i arhivima. 

Državni arhiv u Zagrebu 

Arhiv tijekom 2010. godine nije zaprimio niti jedan zahtjev za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama. 

Sukladno članku 20. Zakona objavljene su sljedeće informacije: 

• Arhiv na svojim web stranicama oglašava o izložbama, tečajevima za djelatnike u 

pismohranama, izdavanju knjiga 

• Arhiv je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina objavio 

nadmetanje za predmet nabave: Održavanje zgrade i sustava u zgradi Arhiva za 

razdoblje od 2011.-2014. godine. 
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144. Hrvatska turistička zajednica 

Izvješće nije dostavljeno. 

145. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata 

Hrvatski memori jalno-dokumentaci jski centar Domovinskog rata zaprimio je tijekom 

2010. godine 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, koji je usvojen i 

riješen u roku. 

Izvješće o radu Centra 2005. - 2009., objavljeno je na web stranicama Centra i 

Hrvatskog sabora. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji kako zahtjeva nema u velikom broju i 

rješavaju se odmah, te je stanje zadovoljavajuće. 

146. Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima 

U 2010. godini u RH je djelovalo 8 javnih ustanova za upravljanje nacionalnim 

parkovima. Niti jedan obveznik nije dostavio izvješće o provedbi Zakona u 2010. godini. (Vidi 

tablicu 29., 30. i graf 17.) 

147. Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode 

U 2010. godini u RH je djelovalo 11 javnih ustanova za upravljanje parkovima prirode. 

Samo jedan obveznik je dostavio izvješće o provedbi Zakona u 2010. godini i to Javna 

ustanova „Park prirode Kopački Rit". Postotak dostavljenih izvješća iznosi 9%. (Vidi tablicu 

31., 32. i graf 18.) 
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148. Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim 

prirodnim vrijednostima 

U 2010. godini u RH je djelovalo 26 javnih ustanova za upravljanje ostalim zaštićenim 

područjima i/ili drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima. Niti jedan obveznik nije dostavio 

izvješće o provedbi Zakona u 2010. godini. (Vidi tablicu 33., 34. i graf 19.) 

149. Hrvatski olimpijski odbor 

Izvješće nije dostavljeno. 

150. Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar 

Izvješće nije dostavljeno. 

151. Hrvatska odvjetnička komora 

Izvješće nije dostavljeno. 

152. Hrvatska javnobilježnička komora 

Hrvatska javnobilježnička komora zaprimila je tijekom 2010. godine 2 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, od kojih je 1 zahtjevu udovoljeno, a drugi je 

konačno odbijen, te je u tijeku upravni spor. 

Podaci o informacijama koje su objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu 

dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu dostavljeni. 

153. Hrvatska gospodarska komora 

Hrvatska gospodarska komora zaprimila je tijekom 2010. godine 10 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, te ih je 9 usvojila, a 1 je zahtjev odbila iz razloga 

nenadležnosti. 

95 



Usvojen je 1 zahtjev za ispravak ili dopunu informacije. 

Izjavljena je 1 žalba koja je i usvojena. 

Sukladno članku 20. Zakona, Plan rada i Izvještaj o radu objavljeni su na web stranici. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako je stanje dobro. 

154. Hrvatska obrtnička komora 

Izvješće nije dostavljeno. 

155. Hrvatska komora arhitekata 

Izvješće nije dostavljeno. 

156. Hrvatska komora inženjera graditeljstva 

Izvješće nije dostavljeno. 

157. Hrvatska komora inženjera strojarstva 

Hrvatska komora inženjera strojarstva zaprimila je tijekom 2010. godine 

pristup informacijama. Oba zahtjeva su usvojena i riješena u roku. 

Sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, objavljene 

informacije: 

• Akti Komore 

• Odluke tijela Komore 

• Provedbeni akti 

• Imenici i upisnici Komore 

• Informacije o aktivnostima tijela Komore, povjerenstva i sekcija 

• Informacije o provedbi stalnog stručnog usavršavanja 

• Informacije o provedbi izobrazbe za energetsko certificiranje 

• Podaci o knjižnom fondu i sadržaju normoteke Komore 

2 zahtjeva za 

su sljedeće 

96 



• Operativne informacije i obrasci vezano za javne ovlasti 

• Ostale informacije iz nadležnosti 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja, navodi se kako je Komora, kao tijelo 

javne ovlasti, omogućila pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama, i to: 

neposrednim pružanjem informacija, objavama u Glasilu HKIS, redovitim objavljivanjem na 

internetskoj stranici Komore, putem elektroničkog Vjesnika HKIS. 

158. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike 

Hrvatska komora inženjera elektrotehnika zaprimila je tijekom 2010. godine 1 zahtjev 

za pristup informacijama, koji je usvojen i riješen u roku. 

Sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona objavljuju se sljedeće 

informacije: 

• Akti Komore 

• Odluke tijela Komore 

• Provedbeni akti 

• Imenici i upisnici Komore 

• Informacije o aktivnostima tijela Komore, povjerenstva i sekcija 

• Informacije o provedbi stalnog stručnog usavršavanja 

• Operativne informacije i obrasci vezano za javne ovlasti 

• Ostale informacije iz nadležnosti 

Pod obrazloženjem i ocjenom postojećeg stanja navodi se kako je Komora, kao 

pravno tijelo javne ovlasti, omogućila pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim 

osobama i to: neposrednim pružanjem informacija, objavama u Glasilu HKIE i redovitim 

objavljivanjem na internetskoj stranici Komore. 

159. Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije 

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije u 2010. godini imala je 3 zaprimljena 

zahtjeva za informacije, svi su usvojeni i riješeni u roku. 
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Sukladno članku 20. Zakona, Komora je putem svoje web stranice objavila informacije 

o svim aktivnostima u redovnom radu , te javna obraćanja i reagiranja, te je omogućila i 

pristup podacima iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije, evidencije i upisnike koje vodi u 

skladu s javnim ovlastima. 

Objavljena reagiranja, propisi, akti i odluke u 2010. godini putem WEB stranice 

hkoig.hr: 

• Javna obavijest o obavljanju geodetske djelatnosti 

• Obraćanje investitorima u RH 

• Reagiranje na pripajanje Hrvatskog geodetskog instituta Državnoj geodetskoj upravi 

• Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti 

• Zakon o javnoj nabavi 

• Pravilnik o parcelacijskim i drugim elaboratima 

• Nacrt prijedloga tehničkih specifikacija za izradu PGP-a 

• Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje 

obavljaju stručne geodetske poslove Državne geodetske uprave 

• Nacrt prijedloga Pravilnika o cijenama i uslugama 

• Program vježbeničke prakse s načinom provedbe 

160. Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne industrije 

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije zaprimila je tijekom 2010. 

godine 3 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, svi su usvojeni i riješeni u 

roku. 2 zahtjeva su ustupljena. 

Sukladno članku 20. Zakona, Komora na svojoj web stranici, www.hkisdt.hr, objavljuje 

informacije o svom radu i aktivnostima, a posebno informacije i odluke koje se odnose na 

provođenje javnih ovlasti Komore, te mogu imati utjecaja na interese ovlaštenika. Članovima 

Komore informacije se dostavljaju i putem elektronske pošte. 
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161. Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta 

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta u 2010. godini nije imala 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Podaci o informacijama koje su objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu 

dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu dostavljeni. 

162. Hrvatska poljoprivredna komora 

Izvješće nije dostavljeno. 

163. Hrvatska liječnička komora 

Hrvatska liječnička komora zaprimila je 14 zahtjeva za pristup informacijama, 10 

zahtjeva je usvojeno ( od 3 podnesena zahtjeva stranke su odustale ), a 1 zahtjev je odbijen iz 

razloga jer je stranka tražila podatke koji ne predstavljaju informaciju prema članku 3. stavku 

1. točki 3. Zakona. 

10 zahtjeva je riješeno u roku. 

Visina ostvarene naknade iz članka 19. Zakona iznosila je 500, 00 kn. 

Sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, odluke, propisi te ostale 

relevantne informacije o aktivnostima Hrvatske liječničke komore, objavljuju se u 

„Liječničkim novinama" i na web stranici Komore ( www.hlk.hr). 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navode kako se postupak pristupa podacima 

Hrvatske liječničke komore provodi na zadovoljavajući način, uz poštivanje odredbi Zakona i 

Pravilnika o javnim knjigama Hrvatske liječničke komore. 

164. Hrvatska stomatološka komora 

Hrvatska komora dentalne medicine je zaprimila 16 zahtjeva za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama, te ih je 14 usvojila, 1 odbacila (nepotpun zahtjev), a 1 odbila (čl. 8. st. 

1 . Zakona, zaštita osobnih podataka). 

16 zahtjeva je riješeno u roku. 
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U Izvješću nisu navedeni podaci o informacijama koje su objavljene sukladno 

obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, niti je navedeno obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovu prethodno iskazanih podataka. 

165. Hrvatska komora zdravstvenih radnika 

Hrvatska komora zdravstvenih radnika zaprimila i usvojila tijekom 2010. godine 11 

zahtjeva za pristup informacijama. 6 zahtjeva je riješeno u roku, a 5 izvan roka. 

Sukladno članku 20. Zakona, objavljeni su poslovnici, pravilnici, Kodeks o etici i 

deontologiji, obavijesti o učlanjenju i članarinama, osnovni dokumenti HKZR, prijave planova 

trajnog usavršavanja, potrebni obrasci, razne druge obavijesti i problemi članstva. 

Kao obrazloženje postojećeg stanja navodi se da je bilo malo zaprimljenih zahtjeva s 

obzirom da su na web stranici HKZR objavljivane informacije važne za članove. 

166. Hrvatska komora medicinskih biokemičara 

Hrvatska komora medicinskih biokemičara zaprimila je tijekom 2010. godine 1 zahtjev 

za ostvarivanje prava na pristup informacijama, koji je usvojila i riješila u roku. 

Sukladno članku 20. Zakona, objavljene su odluke i mjere kojima se utječe na interese 

ovlaštenika, s razlozima za njihovo donošenje; informacije o radu, uključujući podatke o 

aktivnostima, organizaciji i izvorima financiranja. 

167. Hrvatska komora medicinskih sestara 

Hrvatska komora medicinskih sestara u 2010. godini zaprimila je 3 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

3 zahtjeva su odbijena s razlozima odbijanja , sukladno članku 8. stavku 1. Zakona: 

sukladno Katalogu informacija Hrvatske komore medicinskih sestara, svi traženi 

podaci/informacije pripadaju u kategoriju C koja sadrži informacije koje, sukladno članku 8. 

Zakona, ne mogu biti dostupne javnosti, već su dostupne institucijama nadležnim za nadzor 

zakonitosti poslovanja HKMS-a. 

3 zahtjeva su riješena u roku, te su 3 žalbe odbijene. 
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Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, objavljivane su odluke tijela HKMS-a i mjere 

kojima se utječe na interese ovlaštenika, te informacije o radu. 

168. Hrvatska komora primalja 

Hrvatska komora primalja zaprimila je tijekom 2010. godine 1 zahtjev za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, te ga je usvojila i riješila u roku. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, objavljene su odluke, zaključci, pravilnici, 

poslovnici, natječaji te ostali izvještaji o radu i aktivnostima Komore. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stoji kako HKP u cijelosti poštuje odredba Zakona o 

pravu na pristup informacijama. 

169. Hrvatska ljekarnička komora 

Izvješće nije dostavljeno. 

170. Hrvatska komora fizioterapeuta 

Izvješće nije dostavljeno. 

171. Hrvatska psihološka komora 

Izvješće nije dostavljeno. 

172. Hrvatski paraolimpijski odbor 

Izvješće nije dostavljeno. 

173. Hrvatski športski savez gluhih 

Tijekom 2010. godine HŠSG nije imao niti jedan zahtjev za pristup informacijama. 
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Temeljem članka 20. Zakona, informacije su dostupne putem Obrasca 1 na njihovim 

internetskim stranicama www.hssg.hr/katalog informaciia.htm. 

174. Hrvatski crveni križ 

Izvješće nije dostavljeno. 

175. Hrvatska veterinarska komora 

Izvješće nije dostavljeno. 

176. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva 

Izvješće nije dostavljeno. 

177. Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike 

Hrvatske 

Hrvatska zaklada za znanost zaprimila je tijekom 2010. godine 1 zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama koji je usvojila i riješila u roku. 

Sukladno članku 20. Zakona, informacije o radu Upravnog odbora Zaklade objavljuju 

se redovno na web stranicama, na adresi www.nzz.hr. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navode kako je rad Zaklade transparentan, te se 

znanstvena zajednica u tome slaže. 

178. Nacionalna zaklada za potporu učeničkom standardu 

Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu tijekom 2010. 

godine nije zaprimila niti jedan zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Sve informacije o radu Upravnog odbora objavljuju na internetskoj stranici Zaklade 

www.nzpuss.hr. 
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179. Zaklada policijske solidarnosti 

Izvješće nije dostavljeno. 

180. Hrvatski savez zadruga 

Hrvatski savez udruga zaprimio je tijekom 2010. godine 1 zahtjev za informacije, koji 

je i usvojen. 

Na www.zadruge.hr redovno se objavljuju vijesti o aktivnostima HSZ. 

Na stranicama je dostupna Evidencija zadruga i zadružnih saveza koju HSZ vodi 

sukladno odredbama Zakona o zadrugama. 

Također je objavljen Statut Hrvatskog saveza zadruga i Odluka Skupštine Saveza o 

načinu plaćanja članarine. 

181. Hrvatska zajednica tehničke kulture 

Hrvatska zajednica tehničke kulture u 2010. godini nije zaprimila niti jedan zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Način osiguranja pristupa informacijama je putem usmenog ili pismenog zahtjeva 

službenici za informiranje, ili putem web stranica na kojima je osiguran pristup 

informacijama, te posebnim sadržajima web stranica namijenjenih građanima kako bi lakše, 

brže i jednostavnije mogli riješiti svoje zahtjeve iz nadležnosti Hrvatske zajednice tehničke 

kulture. 

Pristup informacijama osigurava se putem web stranice www.hztk.hr na kojoj su 

objavljene sve informacije sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona. 

182. Veterinarske ambulante 

Od 114 veterinarskih ambulanti u RH, niti jedna ambulanta nije dostavila predmetno 

izvješće. (Vidi tablicu 35., 36. i graf 20.) 
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183. Veterinarske stanice 

Od 244 veterinarske stanice u RH, niti jedna stanica nije dostavila predmetno 

izvješće. (Vidi tablicu 37., 38. i graf 21.) 

184. Hrvatske vode 

Hrvatske vode zaprimile su tijekom 2010. godine 73 zahtjeva za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama, te su 72 zahtjeva usvojena. 

54 zahtjeva riješeno je u roku, a 18 izvan roka. 

Izjavljena je 1 žalba, koja je i usvojena. 

1 zahtjev je neriješen. 

Visina ostvarene naknade iz članka 19. Zakona iznosi 528,60 kuna. 

Na web stranici objavljene su sljedeće informacije: 

odluke i mjere koje utječu na interese ovlaštenika 

informacije o aktivnostima, organizaciji, troškovima rada i izvorima financiranja 

informacije o aktivnostima koje su korisnici poduzeli prema tijelu javne vlasti 

informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave 

Hrvatske šume d.o.o. 

Izvješće nije dostavljeno. 

Hrvatska poljoprivredna agencija 

Hrvatska poljoprivredna agencija zaprimila je tijekom 2010. godine 164 zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, te ih je 144 usvojila. 

3 zahtjeva su odbijena (nisu ovlašteni za davanje traženih podataka). 

2 zahtjeva su odbijena s razlozima odbijanja sukladnim članku 8. stavku 1. Zakona. 

17 zahtjeva je odbačeno, iz razloga što Agencija ne posjeduje tražene informacije. 

4 zahtjeva je ustupljeno. 

137 zahtjeva je riješeno u roku, a 8 zahtjeva je neriješeno. 

104 



Navodi se kako se nadmetanje za javnu nabavu objavljuje u Narodnim novinama, a 

Godišnje izvješće i izvještaji o aktivnostima Agencije se objavljuju na web stranici 

www.hpa.hr. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stoji kako je 8 zahtjeva u postupku rješavanja zbog 

trenutno nedostupnih podataka (podaci iz potpora). 

187. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo u 2010. godini nije imao zahtjeva za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Podaci o informacijama koje su objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu 

dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu dostavljeni. 

188. Hrvatski centar za konjogojstvo - Državna ergela Lipik 

Tijekom 2010. godine zaprimili su 29 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama; svi su zahtjevi usvojeni, ustupljeni, te riješeni u roku. 

Sukladno obvezama iz članka 20. Zakona, na web stranicama HCK objavljen je veliki 

broj podataka o radu HCK, aktima HCK, cjenici usluga, uzgojna dokumentacija, sve aktivnosti 

HCK, sve obavijesti o aktualnostima i događanjima, struktura djelatnika HCK, svi kontakti, sve 

publikacije, organizacija edukacije za građane i dr. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako HAC u svojem poslovanju nastoji 

biti javni servis svim građanima, te ažurno dostavljati sve zatražene podatke od strane 

ovlaštenika. 

189. Šumarska savjetodavna služba 

Izvješće nije dostavljeno. 

190. Centar za krš 

Izvješće nije dostavljeno. 
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191. Hrvatski autoklub 

Hrvatski autoklub je tijekom 2010. godine zaprimio 1 zahtjev za pristup 

informacijama, koji je usvojen i riješen u roku. Zaprimljen je i 1 zahtjev za ispravak ili dopunu 

informacije, koji je također usvojen. 

Sukladno odredbama Zakona, HAK objavljuje informacije kojima raspolaže, u 

medijima ( na njihov poziv ), putem članskog glasila Revija HAK, na informatičkom mediju ( 

intemetske stranice www.hak.hr ), te na temelju pojedinačnih zahtjeva za pristup 

informacijama. 

Redovito se objavljuju informacije vezane uz izdavanje međunarodnih vozačkih 

dozvola, dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu , pružanje tehničke pomoći 

vozačima na cestama, informiranje javnosti o stanju i prohodnosti cesta u Republici 

Hrvatskoj, preuzimanju , prikupljanju, čuvanju i prodaji vozila i plovila pod carinskim 

nadzorom, kao i informacije vezane uz organizaciju i provedbu vozačkih ispita za sve 

kategorije i vrste vozila, obavljanje stručnog nadzora nad radom autoškola, obavljanje 

stručnog nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila, te organizaciju i provođenje 

homologacije vozila. Objavljuju se i informacije o ostalim poslovima koji su s time povezani, 

stručnim uputama, savjetovanjima i službenim obavijestima kojima su regulirane navedene 

djelatnosti. 

Na internetskim stranicama HAK-a objavljena je i uputa o načinu ostvarivanja prava 

na informaciju - link o pravu na pristup informacijama, s Odlukom o određivanju službenika 

za informiranje i formularom Zahtjeva za pristup informacijama. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navodi se kako je HAK tijekom 2010. godine 

zaprimio samo 1 upit za informacije temeljem Zakona. Tijekom 2010. godine HAK zaprimio je 

i procesuirao više od milijun raznih upita iz domene svojih djelatnosti od strane domaćih i 

inozemnih građana koji nisu bili upućeni temeljem Zakona. Na sve spomenute upite 

odgovoreno je u roku i sukladno dobroj poslovnoj praksi. 
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192. Centar za vozila Hrvatske d.d. 

Centar za vozila Hrvatske d.d. je tijekom 2010. godine zaprimio 84 zahtjeva za pristup 

informacijama. 80 zahtjeva je usvojeno, a 3 su zahtjeva odbijena, s razlozima odbijanja 

propisanim člankom 8. st. 1. Zakona ( 1 zahtjev - poslovna tajna, 1 - osobni podaci, 1 -

tajnost podataka propisana Pravilnikom o homologaciji vozila ). 

1 zahtjev bio je ustupljen, 83 zahtjeva su riješena u roku, a 1 zahtjev je riješen izvan 

roka. 

Visina ostvarene naknade iz članka 19. Zakona iznosi 6.956,60 kn. 

Sukladno odredbama Zakona, Centar za vozila Hrvatske d.d. objavljuje informacije 

kojima raspolaže, u medijima ( na poziv istih ), na informatičkom mediju (Internet stranice 

www.cvh.hr), te na temelju pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama. 

Na internet stranicama redovito se objavljuju informacije vezane uz tehnički pregled, 

registraciju i homologaciju vozila, te ostale poslove koji su s time povezani, stručne upute, 

bilteni, službene obavijesti, te pročišćeni tekstovi zakona i podzakonskih akata kojima su 

regulirane navedene djelatnosti. Na Internet stranicama također je objavljen link Katalog 

informacija, s Odlukom o ustrojavanju Kataloga informacija Centra za vozila Hrvatske d.d., 

Odlukom o određivanju službenika za informiranje te zahtjevom za pristup informacijama. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navode kako usmeni upiti, na koje je bilo 

moguće odmah odgovoriti ili dokumentaciju odmah proslijediti putem e-maila ili faxa, nisu 

evidentirani zbog brzine pružanja informacije. U slučaju nejasnoće u vezi informacije koju 

ovlaštenik traži, isti je neposredno kontaktiran, čime je izbjegnuta mogućnost da informacija 

bude nepotpuna ili da ne udovoljava zahtjevu ovlaštenika. 

193. Hrvatske ceste d.o.o. 

Hrvatske ceste zaprimile su tijekom 2010. godine 4 zahtjeva za pristup informacijama, 

te su svi zahtjevi ustupljeni. 

Sukladno članku 20. Zakona, informacije su djelomično objavljene na Internet stranici 

Hrvatskih cesta, a biti će obuhvaćene i Katalogom informacija koji je u izradi. 
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194. Hrvatske autoceste d.o.o. 

Hrvatske autoceste zaprimile su tijekom 2010. godine 8 zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama, te su svi zahtjevi usvojeni. 

7 zahtjeva je riješeno u roku, a 1 izvan roka. 

Informacije se objavljuju putem informatičkog medija na službenim web stranicama, 

www.hac.hr kako bi se, sukladno Zakonu, pravovremeno izvršilo informiranje javnosti o radu 

i aktivnostima, podaci o poslovanju i financiranju, te natječaju za javne nabave i drugim 

aktivnostima, planovima i dinamici građenja autocesta. Ustrojenje i Katalog informacija. 

195. Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. 

Tijekom 2010. godine zaprimljeno je 4 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama, te su svi zahtjevi usvojeni i riješeni u roku. 

Sukladno članku 20. zakona o pravu na pristup informacijama, odluke i mjere kojima 

se utječe na interese ovlaštenika, informacije o radu i aktivnostima, informacije o natječaju i 

natječajnoj dokumentaciji, objavljene su na internetskoj stranici www.arz.hr (Katalog 

informacija). 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja stoji kako Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. 

poduzima sve mjere i radnje u smislu provođenja Zakona, s ciljem osiguravanja javnosti rada. 

U uskoj suradnji s Upravom i Nadzornim odborom, kontinuirano se uvode daljnja 

poboljšanja u transparentnosti poslovanja Društva. 

196. Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o. 

Tijekom 2010. godine zaprimljen je 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama koji je usvojen i riješen u roku. 

Izjavljena je 1 žalba koja je i usvojena. 

U Izvješću nisu navedeni podaci o informacijama koje su objavljene sukladno 

obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, niti je navedeno obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovu prethodno iskazanih podataka. 
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197. Bina istra d.o.o. 

Zaprimili su 484 zahtjeva za pristup informacijama, svi zahtjevi su usvojeni i riješeni u 

roku. 

Napominju da se zaprimljeni zahtjevi uglavnom odnose na upite vezane za uslugu 

koju pružaju, kao što su informacije o cijeni cestarine, pojedinosti o modelima pretplate 

cestarine, informacije o regulaciji prometa na cesti itd. 

Od 484 zaprimljena upita, 461 ih je zaprimljeno putem njihovog web kontakta, a 23 

poštom, s time da je svim upitima dostavljen pisani odgovor. 

U izvješću se navodi kako su objavili 7 informacija sukladno obvezama utvrđenim 

člankom 20.Zakona. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navode kako s obzirom da nije zaprimljena niti 

jedna pritužba ili zahtjev za dodatno pojašnjenje na dostavljene odgovore, može se smatrati 

zadovoljeno pravo na pristup informacijama. 

198. Centar za vozila d.d., Tehnički odjel 

Izvješće nije dostavljeno. 

199. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. 

Izvješće nije dostavljeno. 

200. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za toplinsku 

energiju (LTE) 

Laboratorij za toplinsku energiju zaprimio je tijekom 2010. godine 1 zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama koji je i usvojen. 

Izjavljena je 1 žalba koja je i usvojena. 

U Izvješću nisu navedeni podaci o informacijama koje su objavljene sukladno 

obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, niti je navedeno obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovu prethodno iskazanih podataka. 

109 



201. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za procesna 

mjerenja (LPM) 

Laboratorij za procesna mjerenja zaprimio je tijekom 2010. godine 1 zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama koji je i usvojen. 

Izjavljena je 1 žalba koja je i usvojena. 

Na internetskim stranicama Fakulteta, sukladno članku 20. Zakona, objavljene su 

sljedeće informacije: 

- sve informacije o Fakultetu, ustroj organizacijskih jedinica, zaposlenici s mjestom rada 

i telefonskim brojevima i elektroničkom adresom, zvanjem, radnom mjestu, imenima 

i položajima od čelnika Fakulteta, dekana i dalje, 

- svi pravilnici Fakulteta, uključivo i prijedloge prije usvajanja 

- sjednice Fakultetskog vijeća 

- informacije o radu, studijskim programima, rasporedu nastave i ostalih oblika rada, 

aktivnostima, obranama doktorata, nastupnim predavanjima, gostovanjem 

predavača, 

- informacije o važnim događanjima na Fakultetu ili u svezi znanosti, 

- tekstovi raznih natječaja iz tiskovina, 

- obavijesti od raznih tijela koje su interesantne zaposlenicima ili studentima, 

- studentskim zbivanjima 

- svim aktivnostima Sindikata, 

- važne odluke koje se odnose na zaposlenike, djelatnost, studente, 

- natječaji za radna mjesta, 

- dokumentacija i postupci javne nabave, 

- ostale važne informacije, 

- u javnim glasilima, Narodnim novinama i si. , oglašava se potreba za radnim mjestima. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navode kako Fakultet dosta dobro omogućava 
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202. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za precizna 

mjerenja dužina (LFSB) 

Laboratorij za precizna mjerenja dužina zaprimio je tijekom 2010. godine 1 zahtjev za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama koji je i usvojen. 

Izjavljena je 1 žalba koja je i usvojena. 

Na internetskim stranicama Fakulteta, sukladno članku 20. Zakona, objavljene su 

sljedeće informacije: 

- sve informacije o Fakultetu, ustroj organizacijskih jedinica, zaposlenici s mjestom rada 

i telefonskim brojevima i elektroničkom adresom, zvanjem, radnom mjestu, imenima 

i položajima od čelnika Fakulteta, dekana i dalje, 

- svi pravilnici Fakulteta, uključivo i prijedloge prije usvajanja 

- sjednice Fakultetskog vijeća 

- informacije o radu, studijskim programima, rasporedu nastave i ostalih oblika rada, 

aktivnostima, obranama doktorata, nastupnim predavanjima, gostovanjem 

predavača, 

- informacije o važnim događanjima na Fakultetu ili u svezi znanosti, 

- tekstovi raznih natječaja iz tiskovina, 

- obavijesti od raznih tijela koje su interesantne zaposlenicima ili studentima, 

- studentskim zbivanjima 

- svim aktivnostima Sindikata, 

- važne odluke koje se odnose na zaposlenike, djelatnost, studente, 

- natječaji za radna mjesta, 

- dokumentacija i postupci javne nabave, 

- ostale važne informacije, 

- u javnim glasilima, Narodnim novinama i si., oglašava se potreba za radnim mjestima. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navode kako Fakultet dosta dobro omogućava 
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203. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za ispitivanje 

mehaničkih svojstava 

Laboratorij za ispitivanje mehaničkih svojstava zaprimio je tijekom 2010. godine 1 

zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koji je i usvojen. 

Izjavljena je 1 žalba koja je i usvojena. 

Na internetskim stranicama Fakulteta, sukladno članku 20. Zakona, objavljene su 

sljedeće informacije: 

- sve informacije o Fakultetu, ustroj organizacijskih jedinica, zaposlenici s mjestom rada 

i telefonskim brojevima i elektroničkom adresom, zvanjem, radnom mjestu, imenima 

i položajima od čelnika Fakulteta, dekana i dalje, 

- svi pravilnici Fakulteta, uključivo i prijedloge prije usvajanja 

- sjednice Fakultetskog vijeća 

- informacije o radu, studijskim programima, rasporedu nastave i ostalih oblika rada, 

aktivnostima, obranama doktorata, nastupnim predavanjima, gostovanjem 

predavača, 

- informacije o važnim događanjima na Fakultetu ili u svezi znanosti, 

- tekstovi raznih natječaja iz tiskovina, 

- obavijesti od raznih tijela koje su interesantne zaposlenicima ili studentima, 

- studentskim zbivanjima 

- svim aktivnostima Sindikata, 

- važne odluke koje se odnose na zaposlenike, djelatnost, studente, 

- natječaji za radna mjesta, 

- dokumentacija i postupci javne nabave, 

- ostale važne informacije, 

- u javnim glasilima, Narodnim novinama i si., oglašava se potreba za radnim mjestima. 

Pod obrazloženjem i ocjenom stanja navode kako Fakultet dosta dobro omogućava 
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204. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za osnove 

elektrotehnike i električka mjerenja, Primarni elektromagnetski laboratorij 

Izvješće nije dostavljeno. 

205. Institut Ruđer Bošković, Sekundarni standardni dozimetrijski laboratorij 

Izvješće nije dostavljeno. 

206. Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za radioekologiju 

Izvješće nije dostavljeno. 

207. KONČAR - Institut za elektrotehniku d.d. 

Izvješće nije dostavljeno. 

208. Laboring d.o.o. 

Izvješće nije dostavljeno. 

209. RIZ-LABORATORIJ d.o.o. 

Izvješće nije dostavljeno. 

210. Metron instruments d.o.o. 

Tijekom 2010. godine zaprimljen je 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama koji je usvojen i riješen u roku. 

Uz Izvješće je dostavljena shema njihovog Kataloga informacija. 
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U Izvješću nisu navedeni podaci o informacijama koje su objavljene sukladno 

obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona, niti je navedeno obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovu prethodno iskazanih podataka. 

211. Zavod za ispitivanje kvalitete d.o.o., Laboratorij za volumetriju 

Zavod je tijekom 2010. godine imao 1 zahtjev za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama, koji je usvojen i riješen u roku. 

Podaci o informacijama koje su objavljene sukladno članku 20. Zakona nisu 

dostavljeni. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja nisu dostavljeni. 

212. CEI-ieta d.o.o. 

Izvješće nije dostavljeno. 

213. Adriatica.net d.o.o. 

Izvješće nije dostavljeno. 

214. HŽ - Infrastruktura d.o.o. 

Izvješće nije dostavljeno. 

7. OCJENA STANJA I PRIJEDLOZI ZA UNAPREĐENJE 

7.1. Kvalifikacija zahtjeva za ostvarenje prava na pristup informacijama 

Uočen je problem kvalifikacije je li neki zahtjev prema tijelu javne vlasti ujedno i 

zahtjev za pravo na pristup informacijama. Najveći broj tijela javne vlasti pozivao se na uputu 

Ministarstva uprave kojom su obaviješteni da u izvješća o provedbi Zakona trebaju uvrstiti 

samo one zahtjeve koji se izrijekom pozivaju na Zakon. Ovakva uputa, prema mišljenju 

Agencije za zaštitu osobnih podataka, ima nekoliko dalekosežnih posljedica. 
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Kao prvo, pojedina izvješća sadrže zahtjeve za pravo na pristup informacijama u 

kojima su se ovlaštenici pozivali izrijekom na Zakon o pravu na pristup informacijama, a koji u 

naravi nisu zahtjevi na koje se treba primijeniti navedeni Zakon. Ovaj problem je djelomično 

riješen člankom 1. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup 

informacijama kojim je propisano da se odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju kad je 

dostupnost informacijama iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka 

propisom utvrđena, kao i kad je informacija dostupna primjenom drugog propisa. 

Konkretan primjer bio bi kada bi ovlaštenik odnosno korisnik prava na informaciju koji 

je ujedno i stranka u upravnom postupku koji se vodi kod pojedinog tijela javne vlasti podnio 

zahtjev tom tijelu javne vlasti da mu se omogući uvid u spis predmeta te se u navedenom 

zahtjevu izrijekom pozvao na odredbe Zakona. Budući je člankom 84. stavkom 1. Zakona o 

općem upravnom postupku (NN 47/09) propisano da se stranke i druge osobe koje dokažu 

pravni interes imaju pravo obavijestiti o tijeku postupka i razgledati spis predmeta..., tijelo 

javne vlasti kojem je zahtjev upućen ne bi trebalo donijeti rješenje jer je informacija u 

konkretnom slučaju dostupna primjenom ZUP-a te bi sukladno članku 11. stavku 2. Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona trebalo o istom pravu pisanim putem obavijestiti 

podnositelja zahtjeva. 

U tom smislu odluku je donio i Upravni sud RH, rješenje broj: Us-6495/2010-3 od 17. 

rujna 2010. godine, u kojem navodi da je prvostupanjsko tijelo trebalo u konkretnom 

predmetu rješavajući o zahtjevu tužitelja primijeniti odredbe Zakona o općem upravnom 

postupku, a ne odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama „jer se traženi podaci 

odnosno izvješća ne mogu smatrati informacijom u smislu Zakona o pravu na pristup 

informacijama, već su sastavni dio spisa predmeta koji vodi nadležno tijelo u upravnom 

postupku izvršavanja nadzora". 

Kao drugo, pojedina izvješća ne sadrže zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama iako po naravi to jesu budući da se podnositelji zahtjeva nisu izrijekom 

pozivali na Zakon. S obzirom na podrednu primjenu ZUP-a i u njemu sadržano načelo pomoći 

neukoj stranci (članak 7.), svaki ovakav zahtjev (uz izuzetak koji predviđa gore spomenuti 

članak 1. stavak 3. Zakona) nužno je kvalificirati kao zahtjev za pravo na pristup informaciji, 
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po njemu postupati sukladno odredbama Zakona te ga posljedično i uvrstiti u godišnje 

izvješće o provedbi Zakona. 

Agencija je utvrdila da velik broj tijela javne vlasti ne smatra usmene upite fizičkih 

osoba zahtjevima za pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup 

informacijama. U to smislu ne poštuju odredbu Zakona koja propisuje sljedeće: „Ako je 

zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona 

ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.". Neovisno o načinu 

na koji je zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama podnesen i neovisno o tomu 

je li zahtjev podnesen od domaće ili strane, fizičke ili pravne osobe, takav zahtjev treba 

smatrati zahtjevom za pristup informacijama, naravno, ukoliko su za to ispunjene i druge 

zakonske pretpostavke. 

Da bi se prevladala problematika kvalifikacije zahtjeva korisnika prava na informaciju, 

nužno je provesti sveobuhvatnu i detaljnu edukaciju službenika za informiranje u tijelima 

javne vlasti, kako u onima koji provode Zakon od 2003. godine, tako i posebice u onima koji 

su ušli u krug tijela javne vlasti stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o pravu na pristup informacijama, a o čemu je već gore bilo riječi. 

7.2. Ispunjavanje tabela za pojedinačna izvješća 

Nažalost, uz tabelu za podnošenje izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini 

Ministarstvo uprave nije tijelima javne vlasti dostavilo i uputu za njeno ispunjavanje. 

Tako se, primjerice, u velikom broju pojedinačnih izvješća ne poklapaju podaci broja 

ukupno zaprimljenih zahtjeva u odnosu na broj usvojenih, odbijenih i ustupljenih zahtjeva 

zajedno. 

Broj ustupljenih zahtjeva se uglavnom iskazuje unutar broja riješenih zahtjeva, što u 

konačnici znači da je iskazano da je jedan zahtjev riješen (najmanje) dva puta (i tijelo koje je 

zahtjev ustupilo i tijelo koje je zahtjev riješilo navode da su isti zahtjev riješili). 
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Određen broj tijela javne vlasti je popunio tabelu samo brojem zaprimljenih i 

usvojenih zahtjeva bez naznake o tome jesu li zahtjevi riješeni u roku, izvan roka ili su pak 

neriješeni. 

Pojavio se i problem zahtjeva koji sadrže veći broj informacija pa je isti djelomično 

usvojen, djelomično odbijen, a djelomično ustupljen. U takvim slučajevima tijela javne vlasti 

nisu znala kako ispuniti tabelu pa su dostavljala podatke u postocima. 

Također, tijela javne vlasti nisu znala treba li pod rubrikom „broj odbijenih zahtjeva" 

uključiti i one iz rubrike „broj odbijenih zahtjeva sukladno članku 8. stavku 1. Zakona". 

Posebno su problematični slučajevi izvješća pojedinih sudova gdje se navodi mali broj 

zaprimljenih, usvojenih i zahtjeva riješenih u roku, a pri tome nekoliko stotina zaprimljenih 

tužbi. Očito je da su navedeni sudovi u izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup 

informacijama uvrstili sve tužbe zaprimljene kod tih sudova tijekom godine dana. Kod takvih 

očitih pogreški, Agencija je korigirala odnosne brojke u izvješćima tih tijela. 

Bez jasno utvrđenih kriterija za ispunjavanje navedene tabele tijela javne vlasti su istu 

ispunjavala prema nahođenju pojedinih službenika za informiranje, slijedom čega je upitno 

koliko ovo objedinjeno izvješće odražava stvarno stanje provedbe Zakona. U tom smislu nije 

potrebno samo utvrditi jasne kriterije već i provesti detaljnu i iscrpnu edukaciju svih 

službenika za informiranje u tijelima javne vlasti. 

Za prevladavanje navedenih problema dajemo sljedeće preporuke: 

- Broj zaprimljenih zahtjeva treba označavati ukupan broj zahtjeva za ostvarenje prava na 

pristup informacijama, neovisno o načinu na koji su podneseni (usmeno, pisanim putem, 

putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja) te neovisno o tomu je li ih 

podnijela fizička ili pravna, domaća ili strana osoba. Taj broj treba biti identičan zbroju 

usvojenih, odbijenih, odbijenih sukladno članku 8. stavku 1. Zakona, odbačenih te broju 

ustupljenih zahtjeva. 
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- Broj usvojenih zahtjeva označava broj zahtjeva korisnika kojima je omogućen pristup 

traženoj informaciji. Ovaj broj ne smije sadržavati i broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili 

dopunu jer za taj podatak postoji zasebna rubrika. 

- Broj odbijenih zahtjeva odnosi se na sve odbijene zahtjeve osim onih zahtjeva koji su 

odbijeni sukladno članku 8. stavku 1. Zakona, a za čiji broj je predviđena posebna rubrika. 

- Broj riješenih zahtjeva ne smije sadržavati broj ustupljenih zahtjeva jer će tijelo javne 

vlasti kojem je zahtjev ustupljen isti zahtjev iskazati kao riješen u svom pojedinačnom 

izvješću. Broj riješenih zahtjeva ne smije sadržavati i broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili 

dopunu jer za taj podatak postoji zasebna rubrika. 

- Pod rubrikom „informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. 

Zakona" potrebno je dostaviti popis svih objavljenih akata u tijeku godine za koje se 

podnosi izvješće, a ne samo njihov broj ili naznaku web stranice na kojoj su objavljeni. 

- Pod rubrikom „obrazloženja i ocjene postojećeg stanja na osnovu prethodno iskazanih 

podataka" potrebno je navesti sve uočene probleme vezano za provedbu Zakona te 

prijedloge za poboljšanje primjene Zakona. 

7.3. Visina ostvarene naknade 

Obradom pojedinačnih izvješća Agencija za zaštitu osobnih podataka je utvrdila da tijela 

javne vlasti u 2010. godini nisu naplaćivala upravnu pristojbu, a što je u skladu s člankom 19. 

stavkom 1. novog Zakona. 

Najveći broj tijela javne vlasti korisnicima prava na pristup informacijama nije naplaćivao 

naknadu stvarnih materijalnih troškova, uglavnom stoga što, kako navode, stvarnih 

materijalnih troškova nije niti bilo. 
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U krugu tijela javne vlasti koja su naplaćivala stvarne materijalne troškove nailazimo na 

velike razlike. Tako se raspon naplate preslike po stranici kreće od jedne kune pa sve do 10 

kuna. 

Pojedina tijela javne vlasti su sasvim neopravdano naplaćivala korisnicima uvid u 

dokumente u iznosu od 50 kuna za svaki pojedini dokument. 

Jedno tijelo javne vlasti je navelo u svom izvješću da, uz naplatu jedne kune po preslici 

stranice, naplaćuje i 20 kuna po zahtjevu za manipulativne troškove u koje ubrajaju, osim 

poštarine, i troškove vođenja postupka. 

Nekoliko tijela javne vlasti naplaćuje uvid u dokumente samo ako se radi o 

dokumentima nastalim prije određene godine, i to u iznosu od 50 kuna za svaki dokument. 

Pojedina tijela javne vlasti nisu naplaćivala naknadu za preslike ako se radilo o preslici do 

3 stranice, a za svaku daljnju stranicu ostvarili su naknadu od jedne kune. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (članak 21. 

stavak 2.) propisano je da će kriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih 

troškova donijeti Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od 90 dana od stupanja na 

snagu ovog Zakona, stoje u izradi. 

7.4. Objava informacija i katalog informacija 

Pod rubrikom „informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 20. 

Zakona" potrebno je dostaviti popis svih objavljenih akata u tijeku godine za koje se podnosi 

izvješće, a ne samo njihov broj ili naznaku web stranice na kojoj su objavljeni. 

Najveći broj tijela javne vlasti u svojim izvješćima samo općenito navodi da objavljuju sve 

svoje akte, neki naznačuju samo broj objavljenih informacija u protekloj godini, dok samo 

rijetki šalju cjelokupan popis svih objavljenih informacija s naznakom imena akata i brojem 

službenog glasila u kojem su isti objavljeni. Većina ostavlja rubriku praznom. 

119 



Zakon propisuje da su tijela javne vlasti posebnom odlukom dužna ustrojiti katalog 

informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, 

načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup. 

Najveći broj tijela javne vlasti koja su dostavila izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini 

navodi da ima ustrojen katalog informacija. Pojedina tijela javne vlasti su Agenciji za zaštitu 

osobnih podataka u sklopu izvješća i dostavila svoje kataloge informacija iako to nije njihova 

zakonska obveza. 

Međutim, dostavljeni katalozi informacija u najvećem broju ne ispunjavaju zakonske 

uvjete već uglavnom u kratkim crtama navode područje nadležnosti tijela javne vlasti. 

Također, iz velikog broja upita o tome kako ustrojiti katalog informacija, jasna je potreba 

za donošenjem podzakonskog propisa kojim bi detaljno bio propisan oblik i sadržaj kataloga 

informacija. Pojedina tijela javne vlasti pod rubrikom „obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja" i izrijekom navode potrebu za donošenjem takvog akta. 

7.5. Odluke Upravnog suda Republike Hrvatske 

Agenciji za zaštitu osobnih podataka je u sklopu pojedinačnih izvješća dostavljeno 16 

preslika odluka Upravnog suda Republike Hrvatske, od toga 5 presuda kojima se tužba 

uvažava, 6 presuda kojima se tužba odbija te 5 rješenja kojima se tužba odbacuje. 

Odbačene tužbe 

Upravni sud tužbe uglavnom odbacuje jer ovlaštenici prava na informaciju nisu izjavili 

žalbu čelniku tijela prije pokretanja upravnog spora, a sukladno članku 17. stavku 1. Zakona. 

U dva slučaja je tužba odbačena jer se upravni spor može voditi samo u stvarima u 

kojima se donosi upravni akt, bilo da se spor pokreće protiv upravnog akta ili zbog 

nedonošenja upravnog akta, a u konkretnim slučajevima se nije radilo o navedenom, već o 
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dopisu odnosno ocjeni zdravstvene sposobnosti koje Upravni sud RH nije ovlašten 

poništavati. 

Odbijene tužbe (izabrana citirana poglavlja): 

- Us-13907/2009-4 od 27. siječnja 2010. godine (protiv rješenja gradonačelnika Grada 

Varaždina) 

„...Tuženo tijelo je u postupku nakon presude ovog Suda donijelo osporeno rješenje kojim se 

tužitelju odobrava preslika onog dijela Ugovora o izgradnji sportske dvorane..., koji se ne 

odnosi na pravo intelektualnog vlasništva. Nezadovoljan pruženom informacijom, tužitelj 

podnosi tužbu protiv osporenog rješenja...Međutim, odredbom članka 16. stavka 1. Zakona o 

pravu na pristup informacijama propisano je da ukoliko ovlaštenik, na osnovi dokaza kojima 

raspolaže, smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može 

zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu.,...a o čemu je tijelo javne vlasti obvezno donijeti 

posebno rješenje." 

Us-12631/2009-5 od 18. veljače 2010. godine, (protiv rješenja Državnog zavoda za 

intelektualno vlasništvo) 

,,...U pravu je tužiteljica kada u tužbi ističe da nije pravilno primijenjena odredba članka 8. 

stavka 1. naprijed citiranog Zakona, jer nije prihvatljiva općenita tvrdnja tuženog tijela da bi 

se dokumenti koje je tužiteljica tražila i koji su nastali u službenoj komunikaciji središnjih 

tijela državne uprave imali smatrati tajnom u smislu naprijed citirane odredbe Zakona. 

Naime, da bi se informacija mogla smatrati tajnom potrebno je da kao takva bude određena 

zakonom odnosno na temelju kriterija utvrđenih zakonom, određena kao tajna posebnim 

aktom. Kako takav spis ne prileži niti tuženi tvrdi da ga je donio to su prigovori tužiteljice u 

tom pogledu osnovani. Međutim, kako tužiteljica sama u tužbi navodi da je dokumente koje 

je zatražila od tuženog tijela dobila od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, kao i od 

Vlade Republike Hrvatske te ih i priložila uz tužbu to po ocjeni Suda osporenim rješenjem nije 

povrijeđen zakon na štetu tužiteljice budući da je ona tražene informacije i dobila što izričito 

u tužbi navodi...." 
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- Us-3004/2010-4 od 2. lipnja 2010. godine (protiv rješenja Ministra financija Republike 

Hrvatske) 

„...proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o međusobnoj komunikaciji unutar tijela javne 

vlasti, a koja po svom sadržaju ne predstavljaju informaciju u smislu odredbe članka 3. stavka 

1. točke 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, zbog čega je pravilno osporenim 

rješenjem odbijen zahtjev tužiteljice za pravom na pristup informacijama." 

- Us-959/2010-4 od 8. lipnja 2010. godine (protiv rješenja ministra Ministarstva 

financija) 

„...Smisao ostvarenja prava na pristup informacijama jest u omogućavanju uvida u rad tijela 

javne vlasti i to pravo omogućuje uvid u podatke kojima tijelo javne vlasti raspolaže, 

posjeduje ili ih nadzire. To pravo dakle ne uključuje pravo zahtijevati posebnu obradu javnih 

podataka koje tijelu nije odmah dostupno." 

- Us-3428/2010-4 od 9. lipnja 2010. godine (protiv rješenja Grada Trogira) 

„...Kako iz spisa predmeta proizlazi da je tužiteljica zatražila da joj se omogući pristup 

financijskom izvješću Ministarstva financija o izvršenom nadzoru u rujnu mjesecu 2009. 

godine i financijsko izvješće privatne tvrtke x o izvršenoj reviziji u Gradskoj upravi Trogir u 

razdoblju od 17. lipnja 2009. do 31. kolovoza 2009. godine, Sud prihvaća ocjenu tuženog i 

prvostupanjskog tijela da se radi o pristupu informacijama koje je prvostupanjsko tijelo imalo 

osnove uskratiti upravo primjenom članka 8. stavka 2. točke 1., 2. i 3. Zakona." 

Us-6952/2010-8 od 11. studenoga 2010. godine (protiv rješenja Ministarstva okoliša, 

prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske) 

„...Međutim, kako iz svega naprijed navedenog, posebno iz citiranog rješenja slijedi da je o 

žalbi tužiteljice zbog nedostavljanja informacije po podnesenoj prijavi bespravne gradnje 

odlučeno istim rješenjem, te kako iz obrazloženja istog rješenja proizlazi da je tužiteljici 
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pružena iscrpna informacija vezana za konkretan predmet, trebalo je temeljem odredbe 

članka 42. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, tužbu odbiti kao neosnovanu." 

Uvažene tužbe (izabrana citirana poglavlja): 

- Us-769/2010-7 od 29. travnja 2010. godine (protiv Državnog odvjetništva Republike 

Hrvatske radi nedonošenja rješenja) 

„...Iz navoda odgovora na tužbu proizlazi da Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, 

kojem je zahtjev podnesen, nije odlučio o zahtjevu, a prema dosljednoj upravnosudskoj 

praksi davanje odgovora na tužbu ne može zamijeniti obvezu donošenja rješenja, niti navodi 

iz odgovora na tužbu mogu zamijeniti obrazloženje rješenja." 

Us-3416/2010-4 od 16. lipnja 2010. godine (protiv rješenja ministra uprave) 

„...Stoga je po ocjeni ovog Suda, tužitelju, uz obrazloženje kakvo je dano u osporenom 

rješenju, neosnovano uskraćeno pravo na uvid u onaj dio ugovora o održavanju i tehničkoj 

podršci postojećeg informacijskog sustava državnih matica i popisa birača te izrade prve faze 

novog informacijskog sustava popisa birača, koji se ne odnosi na pravo intelektualnog 

vlasništva." 

Us-7374/201-4 od 19. kolovoza 2010. godine (protiv Ministarstva unutarnjih poslova 

radi nerješavanja zahtjeva za pristup informaciji) 

„...prema dokazima koje tužitelj prilaže uz tužbu nadležno tijelo javne vlasti nije u 

zakonom propisanom roku postupilo po njegovom zahtjevu za pristup traženim 

informacijama niti je tuženik kao čelnik tijela javne vlasti u zakonom propisanom roku donio 

odluku po žalbi tužitelja..." 
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- Us-6312/2010-7 od 17. rujna 2010. godine (protiv ravnateljice Centra za socijalnu 

skrb Zadar radi nedonošenja rješenja) 

„...Iz tužbenih navoda te priloženih podnesaka uz tužbu s potvrdama o predaji podnesaka 

prvostupanjskom i tuženom tijelu proizlazi da su ispunjene pretpostavke za šutnju u smislu 

članka 26. Zakona o upravnim sporovima, imajući u vidu rokove za rješavanje o zahtjevu 

stranke propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama." 

Us-10297/2010-4 od 17. studenog 2010. godine (protiv rješenja ministra unutarnjih 

poslova) 

„...Međutim, odredbom članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama propisano je da 

tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od ovlaštenika u svezi 

s pružanjem i dostavom tražene informacije. Prema navedenoj odredbi Zakona tuženik ima 

pravo na naknadu stvarno utrošenog materijala prilikom pružanja i dostave tražene 

informacije kao što su primjerice tiskanice, papirnata konfekcija, uredski i informatički 

pribor, pa po ocjeni ovog Suda pravilno tužitelj u tužbi navodi da naknada troškova tuženika 

za pružanje informacija sukladno Rješenju o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih 

radom Ministarstva nisu stvarni materijalni troškovi u smislu citirane odredbe Zakona o 

pravu na pristup informacija. 

7.6. Razno 

Navodimo i nekoliko problema na koje smo upozoreni u izvješćima, a o kojima do 

sada nije bilo riječi. 

Jedan službenik za informiranje nas je upozorio na problem rješavanja zahtjeva u roku 

ako je službenik za informiranje odsutan s radnog mjesta zbog bolovanja ili godišnjeg 

odmora. 

Službenica za informiranje jednog tijela javne vlasti se žali da nema svoju e-mail adresu 

pa se zahtjevi gube. 
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Određen broj tijela jedinica lokalne samouprave navodi da se najveći broj zahtjeva za 

ostvarivanjem prava na informaciju odnosi na političke razmirice između osoba koje 

obnašaju dužnosti i onih koji su im prethodili. 

Također navodimo i nekoliko problema koje je Agencija utvrdila, a koji nisu naprijed 

spomenuti. 

Jedno tijelo javne vlasti u izvješću navodi da je „zahtjev odbijen jer ne postoji odluka o 

načinu pristupa informacijama i ustrojavanju kataloga informacija". Agencija u tom smislu 

upozorava da je zakonska obveza svakog tijela javne vlasti ustrojiti katalog informacija te 

postupati po važećim zakonskim odredbama. 

Dva zahtjeva u jednoj općini su odbačena zbog „ne imanja pravnog interesa". Ovakva 

odluka je nezakonita jer Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003 i 144/2010) u 

članku 11. stavku 4. propisuje da podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog 

kojih traži pristup informaciji. 

U određenom broju izvješća se ne navode razlozi odbijanja zahtjeva (članak 25. stavak 2. 

točka 4. Zakona) niti razlozi odbijanja sukladno članku 8. stavak 1. Zakona (članak 25. stavak 

2. točka 4. Zakona). 

8. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 

Kada bismo morali donijeti konačan zaključak na temelju stanja iščitanog iz 

zaprimljenih izvješća, te na temelju samog broja zaprimljenih izvješća, teško da bismo mogli 

jednostavno reći da je Zakon o pravu na pristup informacijama u potpunosti uspio, odnosno 

da u potpunosti nije uspio postići svoju svrhu. 

Uzevši u obzir statističke podatke, mogli bismo reći da u primjeni odredbi Zakona u 

2010. godini nisu postignuti najbolji rezultati. Naime, od 3958 tijela javne vlasti koja su 
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trebala dostaviti izvješće o provedbi Zakona, samo 854 tijela je to i učinilo, što nas dovodi do 

brojke od 22% tijela koje je izvršilo svoju obvezu. (Vidi tablicu 2. i graf 1.) 

lako je Ministarstvo uprave 17. prosinca 2010. godine poslalo okružnicu tijelima javne 

vlasti u Republici Hrvatskoj te ih izvijestilo da su dužni do 31. siječnja 2011. godine poslati 

izvješća o provedbi Zakona u 2010. godini Agenciji za zaštitu osobnih podataka, razvidno je 

da određen broj tijela javne vlasti s Popisa tijela javne vlasti za 2010. godinu navedenu 

obavijest nije primio. 

Tu se posebice radi o veterinarskim stanicama i ambulantama od kojih nismo 

zaprimili niti jedno izvješće te o odgojno-obrazovnim ustanovama i pravnim osobama kojima 

su u obavljanju komunalnih djelatnosti povjerene javne ovlasti, a od kojih smo zaprimili 

zaista neznatan broj izvješća (ispod 1%). Navedeni problem uočen je i kod javnih znanstvenih 

instituta (8%), visokih učilišta (7%), javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima 

(0%), javnih ustanova za upravljanje parkovima prirode (9%) te javnih ustanova za 

upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima 

(0%). 

lako nedobivanje obavijesti o potrebi sastavljanja navedenih izvješća ne opravdava 

niti jedno tijelo javne vlasti u neizvršavanju zakonske obveze, možemo zaključiti da je 69% 

tijela kojima je predmetna okružnica dostavljena izvršilo svoju zakonsku obvezu te dostavilo 

potrebna izvješća. 

S druge strane, teško je da bismo mogli donijeti ocjenu učinkovitosti izmjena i dopuna 

koje su, barem na papiru, značajno izmijenile Zakon, budući da su one nastupile na samom 

kraju 2010. godine. 

Nedvojbeno se može zaključiti da ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ostvarivanje 

prava na pristup informacijama (br=12340) u svim tijelima javne vlasti tijekom 2010. godine 

u velikoj mjeri premašuje broj zaprimljenih zahtjeva tijekom proteklih godina. (Vidi tablicu 

39. i graf 22.) 
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Ipak, s obzirom na uočenu i gore detaljno obrazloženu problematiku kvalifikacije 

zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na nedostatke u pojedinačnim 

izvješćima tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, u potpunosti nismo sigurni u ispravnost 

navedenog podatka. 

U ovom izvješću dajemo detaljne objedinjene podatke o ostvarivanju prava na pristup 

informacijama u svim tijelima javne vlasti u Republici Hrvatskoj kako bismo ubuduće mogli 

međusobno uspoređivati i ostale podatke iz pojedinih rubrika. (Vidi tablicu 1.) 

Sagledavši sve probleme koje su tijela javne vlasti imala u provođenju svojih 

zakonskih obveza, a koje smo prethodno naveli, može se utvrditi da se Zakon o pravu na 

pristup informacijama još uvijek nije uspio riješiti „dječjih bolesti" koje ga opterećuju od 

samog donošenja, ali isto tako možemo ustanoviti da su posljednjim zakonskim izmjenama i 

dopunama napravljeni dobri temelji na kojima se može graditi kvalitetan međuodnos tijela 

javne vlasti i korisnika prava na pristup informacijama. 

Vjerujemo da Agencija za zaštitu osobnih podataka, koja od 2. siječnja 2011. godine 

obavlja poslove neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, može donijeti 

značajan pomak unaprijed, glede povećavanja učinkovitosti Zakona, edukacije službenika za 

informiranje u tijelima javne vlasti u RH, posredovanja između tijela javne vlasti i građana te 

artikuliranja same zakonske svrhe koja je mnogima bila godinama neuhvatljiva. 
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Objedinjeni podaci o ostvarivanju prava na pristup informacijama u svim tijelima 

javne vlasti u Republici Hrvatskoj u 2010. godini 

2010. godina 

broj usvojenih zahtjeva 11987 

broj odbijenih zahtjeva 

"broj odbijenih1 žah^Sfu>ladn3"či. 8./?t?'l. Zakona 

broj odbačenih zahtjeva 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 

broj zahtjeva riješenih u roku 11420 

broj neriješenih zahtjeva 

broj usvojenih ."albi 

broj odbačenih /jlbi 

visina ostvarene njkr ade 1/ cl 10 Z.ikon.i 

"i1111
 l''l'iWllllii'ffliMlltfl|ii^i|lilllllli'i'i'llil 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 

61 

25 

"li^^l^k^ 

349 

tablica 1. 
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Ukupan broj dostavljenih izvješća svih tijela javne vlasti 854 

Ukupan broj tijela javne vlasti u RH u 2010. godini 

tablica 2. 

• Ukupan broj dostavljenih 
izvješća svih tijela javne vlasti 

• Ukupan broj nedostavljenih 
izvješća svih tijela javne vlasti 

graf 1. 
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Županijska Općinska UKUPNO 
odvjetništva odvjetništva 

ina 
Broj državnih odvjetništava koja nisu 

dostavila izvješća 
s r * 

tablica 6. 

• Ukupan broj državnih 
odvjetništava koja su dostavila 
izvješća 

• Ukupan broj državnih 
odvjetništava koja nisu dostavila 
izvješća 
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Ministarstva 

2010. godina 

broj usvojenih /dhtjc-va 622 

broj odbijenih zahtjeva 38 

broj odbačenih zahtjeva 1 

a h W a W W 
broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 16 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 

broj zahtjeva riješenih u roku 560 

broj neriješenih zahtjeva 

broj usvojenih žalbi 

19 

broj odbačenih /dlbi 0 

mm 
visina ostvarene naknade iz čl. 19. ZakoiM 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 

383,00 kn 

tablica 7. 
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Broj ministarstava koja su dostavila izvješća 

Ukupan broj ministarstava u RH 

14 

16 

tablica 8. 

• Broj ministarstava koja su 
dostavila izvješća 

a Broj ministarstava koja nisu 
dostavila izvješća 
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Uredi državne uprave u županijama 

2010. godina 

V . brdJ.zaBrln|lien,h j M b M M r ; ; * •;. % , / . . • , . * > M% 
broj usvojenih zahtjeva 85 

broj odbijenih zahtjeva 2 

• v r ^ ; ^ r ^ - --AnM^ 
broj odbačenih zahtjeva 0 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 5 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informac ije 0 

broj zahtjeva riješenih u roku 90 

broj neriješenih zahtjeva 0 

broj usvojenih žalbi 0 

broj odbačenih žalbi 0 

visina ostvarene naknade iz cl. 19. Zakona 259,32 kn 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 9 tablica 9. 
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Broj ureda državne uprave u županijama koji su dostavili izvješća 19 

Ukupan broj ureda državne uprave u županijama u RH 20 

tablica 10. 

• Broj ureda koji su dostavili 
izvješća 

• Broj ureda koji nisu dostavili 
izvješća 
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Centri za socijalnu skrb 

2010. godina 

broj usvojenih zahtjeva 627 

broj odbijenih zahtjeva 3 

bi oj odbačenih zahtjeva 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 

o 

broj zahtjeva riješenih u roku 

broj neriješenih zahtjeva 

broj usvojenih žalbi 

broj odbačenih žalbi 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 20,00 kn 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 

tablica 11. 
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Broj centara za socijalnu skrb koji su dostavili izvješća 68 

Ukupan broj centara za socijalnu skrb u RH 80 

tablica 12. 

i Broj centara za socijalnu skrb 
koji su dostavili izvješća 

i Broj centara za socijalnu skrb 
koji nisu dostavili izvješća 
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Lučke uprave 

2010. godina 

broj usvojenih zahtjeva 2 

bioj odbijenih zahtjeva 1 

broj odbačenih zahtjeva 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 

broj zahtjeva riješenih u roku 

broj neriješenih zahtjeva 

0 

1 

0 

0 

broj odbačenih žalbi 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 

tablica 13. 
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Broj lučkih uprava koje su dostavile izvješća 

Ukupan broj lučkih uprava u RH 

13 

29 

tablica 14. 

• Broj lučkih uprava koje su 
dostavile izvješća 

• Broj lučkih uprava koje nisu 
dostavile izvješća 
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Županijske uprave za ceste 

2010.godina 

broj usvojenih zahtjeva 

broj odbijenih zahtjeva 

broj odbac'enih zahtjeva 

broj zaprimljenih zahtjeva /a ispravak ili dopunu informacije 0 

hroj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu infoimari|p 0 

86 

broj neriješenih zahtjeva 6 

broj usvojenih žalbi 0 

broj odbačenih žalbi 0 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 0 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 5 

tablica 15. 
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Broj županijskih uprava za ceste koje su dostavile izvješća 13 

Broj županijskih uprava za ceste u RH 20 

tablica 16. 

• Broj županijskih uprava za ceste 
koje su dostavile izvješća 

• Broj županijskih uprava za ceste 
koje nisu dostavile izvješća 
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Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

Općine Županije Gradovi 

• . b r o f z a p r i m i ] ^ . «*T" 456 

hroj usvojenih zahtjeva 444 

broj odbijenih zahtjeva " * ' * ' ' 6* ' 0 

broj odbačenih zahtjeva 3 1 

' 'bro^zaprimljenih Tahtjeva za ispravak ili dopunu i ^ * 8 * 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informac ije 

broj zahtjeva riješenih u roku 

broj neriješenih zahtjeva 

bio] usvojenih žalbi 

broj odbačenih žalbi 

2 1 

"i ' " o""" * 

654 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 

4.169,00 kn 5,00 kn 2906,4 kn 

104 12 64 

tablica 17. 
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Općine Županije Gradovi 

Bro) JLRS koje nisu dostavile izvjesi a 137 5 34 

tablica 18. 

• Broj općina koje su 
dostavile izvješća 

• Broj općina koje nisu 
dostavile izvješća 

• Broj županija koje su 
dostavile izvješća 

• Broj županija koje nisu 
dostavile izvješća 

• Broj gradova koji su 
dostavili izvješća 

• Broj gradova koji nisu 
dostavili izvješća 

graf 11. 
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Osnovna 
škola 

Srednja 
škola 

Vrtići UKUPNO 

Broj odgojno-obrazovnih ustanova koje nisu 
dostavile izvješća 

935 432 690 2057 

W" -953 • -;V 436 " ^• - 691* 2080* 
tablica 22. 
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Visoka učilišta 

2010. godina 

broj usvojenih zahtjeva 35 

broj odbijenih zalitjeva 0 

broj odbačenih zahtjeva 0 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacijo 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 

broj zahtjeva riješenih u roku 

broj neriješenih zahtjeva 

visina ostvarene naknade iz ćl 19. Zakona 0 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 2 

tablica 23. 
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Broj visokih učilišta koja su dostavila izvješća 4 

Broj visokih učilišta u RH 58 

tablica 24. 

• Broj visokih učilišta koja su 
dostavila izvješća 

• Broj visokih učilišta koja nisu 
dostavila izvješća 
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Javni znanstveni instituti 

2010. godina 

broj usvojenih zahtjeva 1 

broj odbijenih zahtjeva 0 

broj odbačenih 7dht|pva 0 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0 

broj zdhtjevd r ješenih u roku 0 

broj neriješenih /dhljcvd 0 

broj usvojenih žalbi 0 

broj odbačenih žalbi 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 0 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 

tablica 25. 
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Broj javnih znanstvenih instituta koji su dostavili izvješća 

Broj javnih znanstvenih instituta u RH 25 

tablica 26. 

i Broj javnih znanstvenih instituta 
koji su dostavili izvješća 

i Broj javnih znanstvenih instituta 
koji nisu dostavili izvješća 

.5. 
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Državni arhivi 

2010. godina 

broj iisvojpnih zahtjeva 661 

broj odbijenih zahtjeva 0 

bi OJ odbačenih zahtjeva 

mm 3K 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ih dopunu informacije 0 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0 

broj zahtjeva riješenih u roku 657 

broj neriješenih zahtjeva 0 

broj usvojenih žalbi 0 

broj odbačenih žalbi 0 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 0 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 4 

tablica 27. 
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Broj državnih arhiva koji su dostavili izvješća 17 

Ukupan broj državnih arhiva u RH 18 

tablica 28. 

• Broj državnih arhiva koji su 
dostavili izvješća 

* Broj državnih arhiva koji nisu 
dostavili izvješća 
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Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima 

2010.godina 

broj usvojenih zaht|eva 0 

broj odbijenih zahtjeva 0 

broj odbačenih zahtjeva 0 

broj zaprimljenih zahtjeva /a ispravak ili dopunu mfurmai ije 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 

MS'C 

broj zahtjeva riješenih u roku 

0 

broj usvojenih žalbi 

broj odbačenih žalbi 0 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 0 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 0 

tablica 29. 
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Broj javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima 
koje su dostavile izvješća 

•v. -

Broj javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima 
u R H 

tablica 30. 

• Broj javnih ustanova za 
upravljanje nacionalnim 
parkovima koje su dostavile 
izvješća 

• Broj javnih ustanova za 
upravljanje nacionalnim 
parkovima koje nisu dostavile 
izvješća 
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Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode 

2010. godina 

2,8 

sSSa&Sfr 

broj odbačenih zahtjeva 0,3 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0 

broj zahtjeva riješenih u roku 4 

broj neriješenih zahtjeva 

broj usvojenih žalbi 

broj odbačenih žalbi 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 0 

tablica 31. 
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Broj javnih ustanova za upravljanje parkovima prirode 
koje su dostavile izvješća 

Broj javnih ustanova za upravljanje parkovima prirode 
u R H 

tablica 32. 

11 

i Broj javnih ustanova za 
upravljanje parkovima prirode 
koje su dostavile izvješća 

i Broj javnih ustanova za 
upravljanje parkovima prirode 
koje nisu dostavile izvješća 

3. 
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Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima 

i/ili drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima 

2010. godina 

broj odbijenih zahtjeva 

broj odbačenih zahtjeva 

*,**i.Mvt2att-1.tofisu,«|tj,e&K *.*^\?;^*4*Jg||£| 

• •—i' r • *w 'rarv ;i-ynr m 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informai ije 0 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu infoimac ije 0 

broj zahtjeva riješenih u ruku 0 

broj neriješp'iih zahtjpva 0 

broj usvojenih žalbi 0 

broj odbačenih žalbi 0 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 0 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 0 

tablica 33. 
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Broj javnih ustanova za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili 
drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima koje su dostavile izvješća 

Broj javnih ustanova za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili 
drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima u RH 

tablica 34. 

26 

• Broj javnih ustanova za 
upravljanje ostalim zaštićenim 
područjima i/ili drugim 
zaštićenim prirodnim 
vrijednostima koje su dostavile 
izvješća 

• Broj javnih ustanova za 
upravljanje ostalim zaštićenim 
područjima i/ili drugim 
zaštićenim prirodnim 
vrijednostima koje nisu 
dostavile izvješća 
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Veterinarske ambulante 

2010. godina 

broj odbijenih zahtjeva 0 

broj odbačenih zahtjeva 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informai ije 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacijo 

broj zahtjeva riješenih u roku 

broj neriješenih zahtjeva 

m 
broj usvojenih žalbi 

broj odbačenih žalbi 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 

tablica 35. 
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Broj veterinarskih ambulanti koje su dostavile izvješća 

»Jif 
Broj veterinarskih ambulanti u RH 114 

tablica 36. 

• Broj veterinarskih ambulanti 
koje su dostavile izvješća 

• Broj veterinarskih ambulanti 
koje nisu dostavile izvješća 
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Veterinarske stanice 

2010. godina 

/ , - ' 0 l » / f j ffi$P$$0?kU*Wz$ '»formacije. • ^ . ' i 

bi oj usvojenih zahtjeva 

broj odbijenih zahtjeva 

bi oj odbačenih zahtjeva 0 

broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 0 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacijp 0 

broj zahtjeva riješenih u roku 0 

broj neriješenih zahtjeva 

broj usvojenih žalbi 

broj odbačenih žalbi 

visina ostvarene naknade iz čl. 19. Zakona 

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja 

tablica 37. 
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Broj veterinarskih stanica koje su dostavile izvješća 

Broj veterinarskih stanica u RH 244 

tablica 38. 

• Broj veterinarskih stanica koje 
su dostavile izvješća 

• Broj veterinarskih stanica koje 
nisu dostavile izvješća 

graf 21. 
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