
	

	

	

	
Izvješće o provedbi projekta 

 
"Procjena i samoprocjena usklađenosti  

sa Zakonom o pravu na pristup informacijama" 
 
 
O PROJEKTU 
 
S ciljem osiguranja kvalitetnije provedbe inspekcijskog nadzora kao i poboljšanja usklađenosti 
postupanja tijela javne vlasti s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, 
Povjerenik za informiranje proveo je u suradnji i uz potporu Britanskog veleposlanstva projekt 
"Procjena i samoprocjena provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama: razvoj 
metodologije i pilot primjena 2014.-2015." 
 
Temeljne aktivnosti na projektu obuhvaćale su definiranje metodologije i sadržaja procjene i 
samoprocjene usklađenosti postupanja tijela javne vlasti s odredbama Zakona o pravu na 
pristup infomacijama, izradu i pilot testiranje upitnika, usklađivanje metodologije procjene i 
sadržaja upitnika s povratnim informacijama i sugestijama, organiziranje radionice za procjenu 
i samoprocjenu te izradu i objavljivanje finalne verzije upitnika i akcijskog plana. 
 
FAZE PROVEDBE PROJEKTA 
 
Projekt je proveden u razdoblju listopad 2014. - listopad 2015., a u njegovoj provedbi 
sudjelovali su Kevin Dunion, prvi škotski povjerenik za informiranje kao strani ekspert te Marko 
Kovačić kao lokalni ekspert. Projekt se provodio u pet faza: 
 

1. U prvoj fazi projekta, u listopadu 2014. godine, koncipirana je metodologija procjene i 
samoprocjene te izrađena prva verzija  upitnika i projektnog obrazloženja; 

2. U drugoj fazi projekta, u studenom 2014. godine, provedeno je pilot testiranje prve 
verzije upitnika u suradnji s  tijelima javne vlasti koja posjeduju iskustvo i kvalitetu u 
provedbi zakonskih odredbi i koja su se odazvala pozivu na testiranje. U pilot testiranju 
sudjelovali su Ministarstvo uprave, Ministarstvo turizma, Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost te Varaždinska županija, a njihove povratne informacije i 
sugestije su značajno doprinijele daljnjem razvoju metodologije i sadržaju upitnika za 
procjenu i samoprocjenu; 

3. U trećoj fazi projekta, u prosincu 2014. godine, temeljem povratnih informacija 
prikupljenih pilot testiranjem izrađena je predfinalna verzija upitnika, zajedno sa 
uputama za primjenu; 

4. U četvrtoj fazi projekta, u veljači 2015. godine održana je radionica  procjene i 
samoprocjene na odabranom krugu tijela javne vlasti (prilog 1). Na radionicu je 
pozvano 30 tijela javne vlasti  kod kojih je uočena potreba unaprjeđenja usklađenosti 
postupanja sa zakonskim odredbama. Pozivu na radionici odazvalo se 20 tijela, a 
dostavljeno je 10 popunjenih upitnika, koje je Povjerenik za informiranje poslao tijelima 
prije održavanja radionice.  



5. U petoj fazi projekta, u listopadu 2015. izrađena je konačna verzija upitnika (prilog 2), 
usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup 
informacijama (NN 85/15), koji je stupio na snagu 9. kolovoza 2015. godine te je 
izrađen je obrazac za izradu akcijskog plana (prilog 3). Upitnik i obrazac objavljeni su 
na internet stranicama Povjerenika za informiranje a započeto je i korištenje upitnika u 
provedbi inspekcijskog nadzora. 

 
 
REZULTATI PROJEKTA 
 
Osnovni rezultati projekta su upitnik za procjenu usklađenosti postupanja tijela javne vlasti s 
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("upitnik za procjenu i samoprocjenu") 
te obrazac akcijskog plana za poboljšanje usklađenosti postupanja s odredbama Zakona o 
pravu na pristup infomacijama ("akcijski plan").  
 
Upitnik za procjenu i samoprocjenu služi za ocjenu postupanja tijela javnih vlasti prema 
podnesenim zahtjevima za pristup informacijama i za ponovnu uporabu informacija te ocjenu 
ispunjavanja njihovih obveza koje se odnose na proaktivnu objavu informacija, savjetovanja s 
javnošću i osiguravanje javnosti njihovog rada.  
 
Upitnik je zamišljen s dvostrukom svrhom te istovremeno služi kao instrument inspekcijskog 
nadzora i kao instrument za upravljanje kvalitetom. Upitnik kao instrument inspekcijskog 
nadzora ima svrhu olakšati Povjereniku za informiranje provedbu nadzornih mehanizama te 
poslužiti kao sredstvo za ocjenu usklađenosti sa Zakonom i utvrđivanje aktivnosti koje tijela 
javne vlasti trebaju provesti za poboljšanje stanja. Upitnik se šalje tijelima javne vlasti zajedno 
s najavom provedbe inspekcijskog nadzora radi prethodnog prikupljanja podataka o 
usklađenosti postupanja tijela javne vlasti sa Zakonom. Upitnik kao sredstvo za upravljanje 
kvalitetom služi tijelima javne vlasti da samostalno izvrše ocjenu usklađenosti svog postupanja 
sa Zakonom (samoprocjenu). 
 
Akcijski plan osmišljen je kao dodatno sredstvo za upravljanje kvalitetom, kojim se tijelima 
javne vlasti olakšava planiranje unaprijeđenja rada u području osiguravanja pristupa 
informacija, a sadrži jasan i precizan skup kratkoročnih i dugoročnim mjera i aktivnosti za 
rješavanje nedostataka u provedbi Zakona utvrđenih samoprocjenom ili prilikom provedbe 
inspekcijskog nadzora. 
 
 
ZAKLJUČNO 
 
Rezultati projekta "Procjena i samoprocjena provedbe Zakona o pravu na pristup 
informacijama: razvoj metodologije i pilot primjena 2014.-2015." predstavljaju značajan 
doprinos poboljšanju kvalitete, obuhvatnosti i brzine inspekcijskog nadzora provedbe Zakona 
o pravu na pristup informacijama, osiguranju jednoobraznosti postupanja u provedbi 
inspekcijskog nadzora i njegovo sistematično praćenje. Dodatna potencijalna vrijednost 
projekta je u tome što se njime stvaraju pretpostavke za sustavno uvođenje samoprocjene kao 
jednog od instrumenata osiguranja kvalitete i transparentnosti rada u gotovo 6000 tijela javne 
vlasti - da bi se taj potencijal u potpunosti iskoristio, u nadolazećem je razdoblju potrebno raditi 
na kontinuiranom obavještavanju i educiranju tijela javne vlasti o samoprocjeni te njezinoj 
sustavnoj promociji. 
 
 
 
 



 
 
Prilozi: 
 
Prilog 1 - Poziv na radionicu procjene i samoprocjene 
Prilog 2 - Upitnik za procjeni i samoprocjenu 
Prilog 3 - Obrazac akcijskog plana 
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 REPUBLIKA HRVATSKA 
POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 

 
KLASA: 910-08/14-01/03 
URBROJ: 401-01/01-14-06 
Zagreb, 29. siječnja 2014. 
 
 

 
 

TIJELO JAVNE VLASTI 
 
 
 

 

PREDMET:  Radionica o primjeni upitnika za samoprocjenu provedbe Zakona o pravu na 
pristup informacijama 

 

Poštovani,  

 

Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na 
pristup informacijama uz potporu Britanskog veleposlanstva provodi projekt 'Procjena i 
samoprocjena provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama: razvoj metodologije i pilot 
primjena'. Svrha projekta jest izradom metodološkog instrumenta za procjenu i samoprocjenu 
provedbe Zakona osigurati kvalitetniju provedbu inspekcijskog nadzora i veći stupanj zaštite 
prava na pristup informacijama. Izrada meetodološkog instrumenta – upitnika, provodi se u 
suradnji s prvim škotskim povjerenikom za informiranje, g. Kevinom Dunionom, koji je slične 
instrumente razvio i u Škotskoj te pomogao razviti u drugim državama.  

Upitnik ima svrhu, s jedne strane, olakšati provedbu nadzornih aktivnosti te poslužiti kao 
sredstvo za ocjenu usklađenosti sa zakonom i utvrđivanje aktivnosti potrebnih za poboljšanje 
stanja. S druge strane, objavom upitnika na našoj Internet stranici omogućili bismo svim 
tijelima javne vlasti da samostalno izvrše samoprocjenu usklađenosti svog postupanja sa 
Zakonom te da razviju plan aktivnosti radi poboljšanja svog rada u području osiguravanja 
pristupa informacija od javnog značaja, ili samostalno ili uz našu pomoć, neovisno ili prilikom 
provedbe inspekcijskog nadzora. Svrha inspekcijskog nadzora, smatramo, nije u postizanju 
cilja usklađenosti rada tijela javne vlasti sa zakonskim odredbama izricanjem prekršajnih 
kazni, već u pružanju uputa, pomoći i smjernica tijelima javne vlasti kako da svoje djelovanje 
u što većoj mjeri usklade sa svrhom i postupcima propisanim Zakonom. Samoprocjena 
putem upitnika omogućila bi stvaranje pred-inspekcijskog izvješća koje bi pomoglo u 
određivanju ciljane skupine tijela za provedbu inspekcijskog nadzora te bi unaprijed  
identificirao nedostatke u zakonskoj provedbi, a čime bi se automatski uštedilo vrijeme 
inspektora i učinilo inspekcijski nadzor učinkovitijim. Takav alat, baziran na samoprocjeni, 
predstavlja i jedan od instrumenata  upravljanja kvalitetom koji je u skladu s europskom 
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dobrom praksom i jedan je od rijetkih primjera aplikacije instrumenata kvalitete u javnom 
sektoru u Republici Hrvatskoj, a koji su posebno dizajnirani za javni sektor. 

 
S obzirom na opsežnost zakonskih obveza za tijela javne vlasti, kao i složenost poslova koji 
službenicima za informiranje nameću odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, 
postupajući po žalbama, predstavkama te praćenjem službenih Internet stranica uočili smo 
potrebu unaprjeđenja usklađenosti Vašeg postupanja sa zakonskim odredbama. U tu svrhu 
smatramo vrlo korisnim postići maksimalan napredak u neformalnoj fazi primjene ovog 
instrumenta.  
 
Stoga Vas kao službenika za informiranje tijela javne vlasti pozivamo da se uključite u projekt 
tako što ćete popuniti samoevaluacijski upitnik i sudjelovati u radionici na kojoj će se 
razmotriti rezultati upitnika i moguće aktivnosti za poboljšanje stanja.  
 
Upitnik koji se nalazi u prilogu je potrebno popuniti i dostaviti ga s mogućim prilozima 
najkasnije do 6. veljače 2015. g. Hrvoju Vindakijeviću, savjetniku u Uredu povjerenice za 
informiranje, na adresu hrvoje.vindakijevic@pristupinfo.hr  
 

Radionica će se održati u srijedu, 11. veljače 2015. godine od 9.00 do 12.30 sati u 
multimedijalnoj dvorani Ministarstva vanjskih i europskih poslova u Zagrebu, Petrinjska 18a.  
Na radionici se predviđa sudjelovanje 25 tijela javne vlasti.  
Radni jezik radionice je hrvatski, uz osiguran prijevod na engleski i s engleskog jezika.  
 
Očekujemo vaš odgovor, u nadi u međusobnu suradnju na ovom projektu koji je od velike 
važnosti za unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama. 
  
  

 
 

 S poštovanjem, 
 

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE 
 
 

dr. sc. Anamarija Musa, dipl. iur. 
 
 

 
 
Prilog:  

1. Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti 
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POPIS POLAZNIKA RADIONICE 
 
R.b. Ime i prezime Institucija 
1. Kevin Dunion konzultant 
2. Anamarija Musa Povjerenik za informiranje 
3. Dubravka Bevandić Povjerenik za informiranje 
4. Daniel Herak Povjerenik za informiranje 
5. Tanja Dvorski Povjerenik za informiranje 
6. Hrvoje Vindakijević Povjerenik za informiranje 
7. Sanja Baković Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 
8. Ljiljana Podunajec Grad Zagreb 
9. Josip Jagić Ministarstvo zdravlja 
10. Tosna Rubčić Premec Ministarstvo zdravlja 
11. Zoran Vidović Hrvatska elektroprivreda 
12. Snježana Poje Hrvatska gospodarska komora 
13. Ida Ćosić Vlada Republike Hrvatske 
14. Martina Petrak Krznar Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
15. Gabrijela Bagarić Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
16. Marija Kanceljak Općina Luka 
17. Ivan Kuljovski Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji 
18. Kamilo Čokl Muzej grada Zagreba 
19. Ana Cigula Državna geodetska uprava 
20. Antonela Nižetić Capković Agencija za odgoj i obrazovanje 
21. Gordana Carević Hrvatski Crveni križ 
22. Dinka Pančić Zagrebački holding 

23. Vesna Vugec 
Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada 
Zagreba 

24. Irena Jerković 
Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada 
Zagreba 

25. Darko Bekić Ministarstvo financija 
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	 	 POVJERENIK	ZA	INFORMIRANJE		

UPITNIK	O	USKLAĐENOSTI	POSTUPANJA	TIJELA	JAVNE	VLASTI	SA	ZAKONOM	
O	PRAVU	NA	PRISTUP	INFORMACIJAMA		

	

	

Tijelo	javne	vlasti:	

	
	

Službenik	za	informiranje:		

	
	

Članovi	radne	skupine:		

	
	

Vremensko	razdoblje	na	koje	se	analiza	odnosi		(npr.	kalendarska	godina,	1.	siječanj-30.	lipanj	i	sl.):		

	
(upisati	prethodnu	godinu	i	dio	tekuće	godine)	

	

Datum:	
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Upute	za	popunjavanje		

Upitnik	 o	 usklađenosti	 postupanja	 tijela	 javne	 vlasti	 u	 skladu	 sa	 Zakonom	 o	 pravu	 na	 pristup	 informacijama	
koristi	 se	 kao	 sredstvo	 za	 samoprocjenu	 u	 svrhu	 upravljanja	 kvalitetom	 u	 području	 osiguravanja	
transparentnosti	 i	 otvorenosti	 odnosno	 u	 svrhu	 predinspekcijske	 procjene	 u	 svrhu	 prikupljanja	 informacija	 i	
detektiranja	problema	u	primjeni	Zakona.			

Rezultati	 dobiveni	 popunjavanjem	 upitnika	 služe	 samom	 tijelu	 javne	 vlasti	 za	 izradu	 akcijskog	 plana	 za	
povećanje	 usklađenosti	 postupanja	 sa	 Zakonom	 o	 pravu	 na	 pristup	 informacijama	 i	 time	 ostvarivanje	 veće	
transparentnosti	 i	otvorenosti	 tijela	 javne	vlasti,	odnosno	služe	 inspektorima	Povjerenika	za	 informiranje	radi	
prikupljanja	 podataka	 o	 usklađenosti	 postupanja	 sa	 Zakonom.	 Za	 više	 informacija	 o	 samoprocjeni	 te	 izradi	
akcijskog	plana,	kao	i	korištenje	upitnika	u	svrhu	inspekcijskog	nadzora,	vidjeti	na	www.pristupinfo.hr.	Ako	se	je	
od	vas	zatraženo	da	upitnik	pošaljete	inspektorima	Povjerenika	za	informiranje	u	svrhu	inspekcijskog	nadzora,	
molimo	isti	poslati	na	e-mail:	 inspekcija@pristupinfo.hr,	a	po	potrebi	 inspektori	mogu	tražiti	da	im	pošaljete	i	
dodatne	priloge	(v.	dio	III.).	

Preporuča	 se	 da	 se	 popunjavanje	 upitnika	 u	 svrhu	 samoprocjene	 odnosno	 inspekcijskog	 nadzora	 provodi	 u	
okviru	radne	skupine	koju	u	pravilu	trebaju	činiti	službenik	za	informiranje,	kao	i	osoba	zadužena	za	odnose	s	
javnošću	te		koordinator	za	savjetovanja	(ako	službenik	za	informiranje	ujedno	ne	obavlja	i	te	poslove),	osoba	
zadužena	 za	 internet	 stranicu,	 predstavnici	 organizacijskih	 jedinica	 na	 najvišoj	 razini	 te	 čelništvo	 tijela	 javne	
vlasti.			

Upitnik	 se	 sastoji	 od	 tri	 cjeline.	U	prvoj	 cjelini	 kroz	 šest	dijelova	potrebno	 je	unijeti	odgovore	na	postavljena	
pitanja	(dijelovi	I-V)	odnosno	statističke	podatke	(dio	VI).	U	drugoj	cjelini	potrebno	je	odgovoriti	na	postavljena	
pitanja,	uglavnom	u	smislu	uspostavljanja	dobre	prakse	u	tijelu	javne	vlasti	u	pogledu	provedbe	Zakona	o	pravu	
na	pristup	informacijama.	U	trećoj	cjelini	navedeni	su	tipični	dokumenti	koje	je	potrebno	pripremiti	i	razmotriti	
u	postupku	samoprocjene	odnosno	pripremiti	za	potrebe	inspekcijskog	nadzora.	Pitanja	i	odgovore	potrebno	je	
detaljno	razmotriti	i	raspraviti,	uključujući	razmatranje	mogućih	rješenja	u	slučajevima	gdje	postoje	problemi	u	
provedbi.	

Upitnik	se	popunjava	elektronički	u	word	formatu.	Odgovore	navedite	u	brojčanom	obliku,	opisno	ili	na	drugi	
traženi	 način.	 Mjesto	 za	 unos	 odgovora	 nije	 ograničeno	 (koristite	 tipku	 enter).	 Ako	 se	 analiza	 odnosi	 na	
prethodnu	godinu	i	dio	tekuće	godine	potrebno	je	podatke	iskazati	posebno	za	svako	od	tih	razdoblja.	

Prilikom	 ispunjavanja	upitnika	molimo	koristiti	 službeni	upisnik	o	 zahtjevima	za	ostvarivanje	prava	na	pristup	
informacijama,	izvješće	o	provedbi	Zakona	o	pravu	na	pristup	informacijama	koje	je	dostavljeno	Povjereniku	za	
informiranje	te	službene	dokumente	i	akte	tijela	javne	vlasti	(npr.	poslovnik,	pravilnik,	statut	i	sl.).	

U	dijelu	koji	se	odnosi	na	rješavanje	zahtjeva	pitanje	se	odnosi	na	zahtjeve	za	pristup	informacijama	i	zahtjeve	
za	ponovnu	uporabu	informacija,	a	u	odgovoru	je	potrebno	odvojeno	iskazati	brojčane	i	statističke	podatke	o	
istima.		

Prilikom	odgovaranja	na	pitanja	u	vezi	proaktivne	objave	 informacija,	savjetovanja	s	 javnošću	te	osiguravanja	
javnosti	 sjednica	 (čl.	 10-12.)	 molimo	 istaknuti	 poveznicu	 na	 objavljenu	 informaciju	 te	 ocijeniti	 dostupnost	
informacije	na	internet	stranici	kao	i	usklađenost	formata	informacije	s	pravilima	o	ponovnoj	uporabi	(strojno-
čitljivi	oblik	informacije,	otvoreni	oblik,	u	skladu	s	otvorenim	standardom).	

Sukladno	 pojedinim	 pitanjima	 iz	 upitnika	 te	 točki	 III.	 molimo	 razmotrite	 kvalitetu	 i	 usklađenost	 primjeraka	
traženih	informacija.		

Pri	popunjavanju	upitnika	razmislite	o	mogućnosti	izrade	akcijskog	plana	i	aktivnostima	koje	treba	provesti	radi	
usklađivanja	postupanja	sa	zakonom	kako	biste	na	taj	način	unaprijedili	vlastito	postupanje	i	transparentnost	
vaše	institucije	te	omogućili	ostvarivanje	Ustavom	zajamčenog	prava	građana	na	informaciju.		

Za	sve	informacije	i	pomoć	u	popunjavanju	upitnika	možete	se	obratiti	u	Ured	povjerenika	za	informiranje	
(kontakti	su	objavljeni	na	internet	stranici).	
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Traženi	podaci	 Pravna	osnova	 Uputa		 Odgovor	s	obrazloženjem	i	dodatnim	podacima	

DIO	I:	RJEŠAVANJE	ZAHTJEVA	ZA	PRISTUP	INFORMACIJAMA	I	ZAHTJEVA	ZA	PONOVNU	UPORABU	INFORMACIJA	
ZAPRIMANJE	I	EVIDENTIRANJE	ZAHTJEVA	

Posjedujete	li	službeni	upisnik	o	
zahtjevima	i	upisujete	li	zahtjeve	i	
postupanje	po	zahtjevima	u	upisnik?	

čl.	14.	ZPPI;	
Pravilnik	o	
službenom	
upisniku		

Provjerite	format	i	sadržaj	upisnika	i	
njegovu	usklađenost	s	Pravilnikom	o	
službenom	upisniku.		
Pripremite	primjerak	upisnika.	

	

Na	koji	se	način	i	u	kojem	roku	se	
zaprimljeni	zahtjev	dostavlja	
službeniku	za	informiranje	radi	
evidentiranja	i	daljnjeg	postupanja?	

Uredba	o	
uredskom	
poslovanju	ili	
drugi	akt	o	
upravljanju	
spisima	

Razmotrite	procedure	zaprimanja	
zahtjeva	(npr.	pisanim	putem	ili	
elektronički	kroz	pisarnicu,	putem	web	
obrasca,	i	sl.).	Razmotrite	vrijeme	
potrebno	dok	zahtjev	stigne	u	rad	
službeniku	za	informiranje.	Postoji	li	
mogućnost	uštede	vremena,	s	obzirom	
na	kratkoću	rokova	za	rješavanje?	

	

UKUPAN	BROJ	ZAHTJEVA		

Koliko	ste	zaprimili	zahtjeva	za	
pristup	informacijama	u	protekloj	
kalendarskoj	godini?	

čl.	18.,	čl.	29.,	st.	
1.	ZPPI	

Utvrdite	ukupan	broj	zahtjeva	te	broj	
zahtjeva	za	pristup	informacijama	i	
broj	zahtjeva	za	ponovnu	uporabu	
informacija.		
Provjerite	je	li	zahtjev	pravilno	
identificiran	kao	zahtjev	za	pristup	ili	
ponovnu	uporabu	informacija		
Pripremite	primjerak	zahtjeva	

	

Koliko	ste	zahtjeva	zaprimili	u	
tekućoj	godini,	do	dana	ispunjavanja	
upitnika?				

čl.	18.,	čl.	29.,	st.	
1.	ZPPI	

Utvrdite	ukupan	broj	zahtjeva	te	broj	
zahtjeva	za	pristup	informacijama	i	
broj	zahtjeva	za	ponovnu	uporabu	
informacija.		
	

	

USTUPLJENI	ZAHTJEVI			
Navedite	broj	zahtjeva	ustupljenih	
tijelu	javne	vlasti	koje	posjeduje	
informaciju?	

	čl.	21.	ZPPI	
Utvrdite	broj	dana	između	zaprimanja	
zahtjeva	i	ustupanja	zahtjeva	(po	
svakom	ustupljenom	zahtjevu	i	
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prosječno).		
Utvrdite	postotak	ustupljenih	zahtjeva	
u	odnosu	na	ukupan	broj	zahtjeva.		
Utvrdite	je	li	i	u	kojem	roku	o	
ustupanju	obaviješten	podnositelj.	

OBAVIJESTI			

Navedite	broj	obavijesti	izdanih	
sukladno	čl.	23.	st.	2.	

čl.	23.,	st.	2.	i	čl.	
23.	st.	1.,	t.	2-6.	

Utvrdite	broj	obavijesti	izdanih	po	
pojedinim	osnovama.		
Utvrdite	postotak	izdanih	obavijesti	u	
odnosu	na	ukupan	broj	zahtjeva.	
Utvrdite	u	kojim	rokovima	su	obavijesti	
izdane,	u	odnosu	na	dan	zaprimanja	
zahtjeva.	
Pripremite	primjerak	obavijesti	po	
svakoj	osnovi.		

	

USVOJENI	ZAHTJEVI			
Koliko	je	zahtjeva	iz	2015.	godine	u	
potpunosti	usvojeno	(samo	za	
slučajeve		kada	su	u	potpunosti	
omogućene	zatražene	informacije)?	

	čl.	23.,	st.	1.		

Utvrdite	broj	usvojenih	zahtjeva.	
Izračunajte	postotak	usvojenih	
zahtjeva	u	odnosu	na	ukupan	broj	
zaprimljenih	zahtjeva.		

	

Navedite	broj	djelomično	usvojenih	
zahtjeva	u	slučaju	kada	je	omogućen	
pristup	samo	nekim,	ali	ne	i	svim	
traženim	informacijama?	

	čl.	15.,	st.	5.	

Utvrdite	broj	djelomično	usvojenih	
zahtjeva.	Izračunajte	postotak	
djelomično	usvojenih	zahtjeva	u	
odnosu	na	ukupan	broj	zaprimljenih	
zahtjeva.	
Sadrži	li	rješenje	sve	sastavne	dijelove	
po	čl.	98.	Zakona	o	općem	upravnom	
postupku	(ZUP)?		
Pripremite	primjerke	rješenja.	

	

ODBIJANJE	ZAHTJEVA		

Navedite	broj	odbijenih	zahtjeva?	 čl.	23.,	st.	5.,	čl.	
30.	st.	1.	

	Navedite	ukupan	broj	odbijenih	
zahtjeva	za	pristup	informacijama		i	
zahtjeva	za	ponovnu	uporabu	
informacija.	Navedite	postotak	
rješenja	o	odbijanju	u	odnosu	na	
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ukupan	broj	zaprimljenih	zahtjeva.	
Sadrži	li	rješenje	sve	sastavne	dijelove	
po	čl.	98.	Zakona	o	općem	upravnom	
postupku	(ZUP)?		

Navedite	ukupan	broj	zahtjeva	
odbijenih	po	čl.	23.,	st.	5	i	broj	
odbijenih	zahtjeva	po	pojedinim	
osnovama	iz	čl.	23.,	st.	5	te	čl.	30.,	st.	
1.		

čl.	23.,	st.	5.,	u	
vezi	sa	čl.	15.,	čl.	
24.,	čl.	30,	čl.	5.,	
st.	1.,	toč.	3.	

Navedite	razloge	odbijanja	zahtjeva.		
Izračunajte	broj	i	postotak	rješenja	po	
svakoj	osnovi	u	odnosu	na	ukupan	broj	
odbijajućih	rješenja.			
Pripremite	primjerke	rješenja	po	
svakoj	osnovi.	

	

ODBAČENI	ZAHTJEVI		

Navedite	broj	odbačenih	zahtjeva?		 čl.	23.,	st.	4.,	čl.	
20.,	st.	2.	

Navedite	ukupan	broj	odbačenih	
zahtjeva	i	postotak	odbačenih	zahtjeva	
u	odnosu	na	ukupan	broj	zaprimljenih	
zahtjeva.	
Sadrži	li	rješenje	sve	sastavne	dijelove	
po	čl.	98.	Zakona	o	općem	upravnom	
postupku	(ZUP)?		

	

Navedite	broj	odbačenih	zahtjeva	po	
čl.	23.	st.4	(ne	posjeduje	informaciju	i	
nema	saznanja	gdje	se	nalazi)	i	20.	
st.2.	(nepotpuni	ili	nerazumljivi)?	
	

čl.	23.,	st.	4.,	čl.	
20.,	st.	2.	

Navedite	broj	odbačenih	zahtjeva	po	
pojedinim	osnovama	te	postotak	u	
odnosu	na	ukupan	broj	odbačenih	
zahtjeva.		
Je	li	podnositelju	zahtjeva	
pravovremeno	upućen	poziv	za	
ispravak	sukladno	čl.	20.	st.2.	?	
Pripremite	primjerke	rješenja.			

	

ZAHTJEVI	ZA	DOPUNU	ILI	ISPRAVAK		

Navedite	broj	zahtjeva	za	dopunom	
ili	ispravkom	informacije?	 	čl.	24.	

Navedite	broj	zahtjeva	za	dopunu	i	
ispravak	i	postotak	takvih	zahtjeva	u	
odnosu	na	ukupan	broj	usvojenih	
zahtjeva.	

	

PRAVOVREMENOST	RJEŠAVANJA		

Navedite	broj	zahtjeva	riješenih	u	
roku	od	15	dana?	

čl.	20.,	st.	1.	,	čl.	
29.,	st.	1.	

Navedite	ukupan	broj	i	izračunajte	
postotak	zahtjeva	riješenih	u	roku	od	
15	dana.	
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Izračunajte	postotak	zahtjeva		

Navedite	broj	zahtjeva	riješenih	
nakon	proteka	15	dana	i	unutar	roka	
produživanja	od	15	dana?	

	čl.	22.	

Navedite	ukupan	broj	i	izračunajte	
postotak	zahtjeva	riješenih	unutar	15	i	
30	dana.		
Utvrdite	razloge	produljenja	roka.		
Utvrdite	jesu	li	obavijesti	o	produljenju	
roka	pravovremeno	poslane	(8	dana)	i	
koliki	je	broj	(postotak)	takvih	
obavijesti.		
Pripremite	primjerak	obavijesti.	

	

Navedite	broj	zahtjeva	riješenih	izvan	
roka?	

	čl.	22.,	čl.	25.,	st.	
2.	

Navedite	broj	i	izračunajte	postotak	
svih	zahtjeva	koji	su	riješeni	izvan	
rokova	od	15	odnosno	30	dana,	ako	je	
obavijest	pravovremeno	poslana	
korisniku.		
Identificirajte	razloge	zbog	kojih	
zahtjev	nije	riješen	unutar	roka.		

	

ŽALBE		

Koliki	je	broj	izjavljenih	žalbi?	
	čl.	25.,	st.	1.	i	2.,	
čl.	30.,	st.	2.		

Utvrdite	broj	izjavljenih	žalbi		i	
postotak	u	odnosu	na	ukupan	broj	
zahtjeva.		
Utvrdite	broj	(postotak)	žalbi	
izjavljenih	zbog	šutnje	uprave	u	
odnosu	na	ukupan	broj	žalbi.		
Utvrdite	broj		žalbi	podnesenih	putem	
prvostupanjskog	tijela	te	broj	žalbi	
izjavljenih	neposredno	Povjereniku	za	
informiranje.		
Utvrdite	jeste	li	i	u	ikojem	
vremenskom	roku	nakon	što	je	
Povjerenik	za	informiranje	zatražio	
obavijest	o	razlozima	nerješavanja	
zahtjeva	(šutnja	uprave)	riješili	
zahtjev?	Koliki	je	broj	i	postotak	takvih	
slučajeva	u	odnosu	na	ukupan	broj	
žalbi	zbog	šutnje	uprave.	
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Koliki	je	broj	žalbi	koje	ste	sami	
usvojili?		

čl.	23.	ZPPI	u	vezi	
sa	čl.	113.	ZUP	

Utvrdite	broj	i	postotak	žalbi	koje	ste	
sami	usvojili	kada	ste	neposredno	
zaprimili	žalbu.		
Utvrdite	broj	i	postotak	od	ukupnog	
broja	žalbi.		
Razmotrite	razloge	zbog	kojih	ste	
usvojili	žalbu.	Postoje	li	nedostaci	u	
postupanju	koje	je	moguće	ukloniti?	

	

Koliki	je	broj	usvojenih	žalbi?		
čl.	25.,	st.	7.,	ZPPI,	
čl.	117.	ZUP	

Utvrdite	broj	i	postotak	žalbi	koje	je	
usvojio	Povjerenik	za	informiranje.		
Utvrdite	broj	i	postotak	od	ukupnog	
broja	žalbi.		
Razmotrite	razloge	zbog	kojih	je	
Povjerenik	usvojio	žalbu.	Postoje	li	
nedostaci	u	postupanju	koje	je	moguće	
ukloniti?	

	

Koliki	je	broj	odbijenih	žalbi?	
	čl.	25.,	čl.	116.	
ZUP	

Utvrdite	ukupan	broj	i	postotak		
odbijenih	žalbi.		

	

Koliki	je	broj	odbačenih	žalbi?	
	čl.	25.,	čl.	113.	
ZUP,	čl.	114.	ZUP	

Utvrdite	ukupan	broj	i	postotak		
odbačenih	žalbi.	

	

Koliki	je	broj	podnesenih	tužbi	
Visokom	upravnom	sudu	RH?	

	čl.	26.	

Utvrdite	ukupan	broj	podnesenih	
tužbi.	Utvrdite	koliki	je	broj	
podnesenih	tužbi	iniciran	od	korisnika,	
a	koliko	ste	ih	sami	podnijeli	protiv	
odluka	Povjerenika.		
Razmotrite	odluke	suda	po	tužbi,	
osobito	razloge	usvajanja	/odbijanja	
žalbe.	Postoje	li	nedostaci	u	
postupanju	koje	je	moguće	ukloniti?	

	

IZUZECI	/	OGRANIČENJA	PRISTUPA		

Koja	su	najčešće	primijenjena	
ograničenja	pristupa	informacijama?	

	čl.	15.,	čl.	30	

Utvrdite	(najčešće)	razloge	iz	kojih	se	
uskraćuje	pristup	informaciji,	po	
redoslijedu	učestalosti,	uzimajući	u	
obzir	odbijene	i	djelomično	usvojene	
zahtjeve.		
U	svjetlu	dostavljenih	odluka	po	žalbi	i	
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tužbi	ocijenite	opravdanost	uskrate.	

Postoje	li	pisane	interne	smjernice	za	
provedbu	testa	razmjernosti	i	javnog	
interesa?	

	čl.	16.	

Postoji	li	procedura	za	provedbu	testa	
razmjernosti	i	javnog	interesa?	Postoje	
li	upute	za	provedbu	testa?	Utvrdite	
tko	sudjeluje	u	provedbi	testa.		

	

NAKNADA	MATERIJALNIH	TROŠKOVA		

Navedite	ukupan	iznos	ostvarene	
naknade	za	pružanje	informacije	

	čl.	19.	

Utvrdite	broj	slučajeva	u	kojima	je	
naplaćena	naknada,	kao	i	iznos	najviše	
i	najniže	naplaćene	naknade.		
Utvrdite	postoje	li	slučajevi	u	kojima	je	
pristup	osiguran,	ali	korisnik	nije	
realizirao	pravo	jer	nije	platio	naknadu	
te	kolika	je	bila	visina	naknade.	
Kako	ste	u	takvim	slučajevima	riješili	
stvar	–	dostavom	informacije	usprkos	
tome	što	naknada	nije	plaćena	ili	
obustavom	postupka?		

		

DIO	II:	PROAKTIVNA	OBJAVA	INFORMACIJA	
1.	PROPISI	
Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	zakone	i	ostale	propise	
koji	se	odnose	na	vaše	područje	
rada?	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
1.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	opće	akte	i	odluke	kojima	
se	utječe	na	interese	korisnika?	Jeste	
li	navedene	dokumente	dostavili	u	
Središnji	katalog	službenih	
dokumenata	RH?	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
2.	
čl.	10a,	Pravilnik	o	
Središnjem	
katalogu	
službenih	
dokumenata	RH	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	
Jeste	li	prethodno	proveli	savjetovanje	
sa	zainteresiranom	javnošću?	
Dostavljate	li	pravovremeno	
informacije	u	Središnji	katalog?	

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	nacrte	podzakonskih	i	
općih	akata?	(samo	za	obveznike	
provedbe	javnog	savjetovanja)	

	čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
3.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	
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2.	PLANIRANJE	I	IZVJEŠTAVANJE	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	

objavljene	godišnje	planove,	

programe,	upute?	Jeste	li	navedene	

dokumente	dostavili	u	Središnji	

katalog	službenih	dokumenata	RH?	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	

4.	

čl.	10a,	Pravilnik	o	

Središnjem	

katalogu	

službenih	

dokumenata	RH		

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	

stranicu.	

Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	

potpunost	objavljenih	informacija.	

Dostavljate	li	pravovremeno	

informacije	u	Središnji	katalog?	

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	

objavljene	strateške	dokumente?	

Jeste	li	navedene	dokumente	

dostavili	u	Središnji	katalog	službenih	

dokumenata	RH?	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	

4.	

čl.	10a,	Pravilnik	o	

Središnjem	

katalogu	

službenih	

dokumenata	RH		

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	

stranicu.	

Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	

potpunost	objavljenih	informacija.	

Jeste	li	prethodno	proveli	savjetovanje	

sa	zainteresiranom	javnošću?	

Dostavljate	li	pravovremeno	

informacije	u	Središnji	katalog?	

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	

objavljena	izvješća	o	radu?	Jeste	li	

navedene	dokumente	dostavili	u	

Središnji	katalog	službenih	

dokumenata	RH?	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	

4.	

čl.	10a,	Pravilnik	o	

Središnjem	

katalogu	

službenih	

dokumenata	RH		

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	

stranicu.	

Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	

potpunost	objavljenih	informacija.	

Dostavljate	li	pravovremeno	

informacije	u	Središnji	katalog?	

	

3.	FINANCIJSKA	TRANSPARENTNOST	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	

objavljen	proračun,	financijski	plan	ili	

drugi	odgovarajući	dokument	kojim	

se	utvrđuju	prihodi	i	rashodi?	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	

7.	

	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	

stranicu.	

Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	

potpunost	objavljenih	informacija.	

Utvrdite	prikladnost	formata	

objavljenih	informacija	(jesu	li	

objavljene	u	strojno-čitljivom	

formatu).	

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	

objavljena	financijska	izvješća	

odnosno	izvješća	o	izvršenju	

proračuna	ili	financijskog	plana?	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	

4.	i	7.	

čl.	10a,	Pravilnik	o	

Središnjem	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	

stranicu.	

Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	

potpunost	objavljenih	informacija.	
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katalogu	
službenih	
dokumenata	RH	

Utvrdite	prikladnost	formata	
objavljenih	informacija	(jesu	li	
objavljene	u	strojno-čitljivom	
formatu).	
Dostavljate	li	pravovremeno	
informacije	u	Središnji	katalog?	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	informacije	o	dodijeljenim	
bespovratnim	sredstvima,	
sponzorstvima,	donacija	ili	drugim	
pomoćima,	uključujući	popis	
korisnika	i	visinu	iznosa?	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
8.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	
Utvrdite	prikladnost	formata	
objavljenih	informacija	(jesu	li	
objavljene	u	strojno-čitljivom	
formatu).	

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	informacije	o	postupcima	
javne	nabave	i	dokumentaciji	za	
nadmetanje	te	informacije	o	
izvršavanju	ugovora	i	druge	
informacije	sukladno	zakonu	kojim	se	
uređuju	javne	nabave?		

	čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
9.	
	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	

	

4.	ORGANIZACIJA	I	RAD	TIJELA	
Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	informacije	o	unutarnjem	
ustrojstvu	s	imenima	čelnika	i	
voditelja	ustrojstvenih	jedinica	i	
njihovim	kontakt	podacima?		

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
11.	
	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	zaključke	sa	službenih	
sjednica	i	službene	dokumente	
usvojene	na	tim	sjednicama?		

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
12.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	
Objavljujete	li	zapisnike	sa	sjednica	
sukladno	obavezama	utvrđenim	
posebnim	propisom.?	

	

Imate	li	na	svojoj	Internet	stranici	
objavljene	informacije	o	radu	

	čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
11.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
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formalnih	radnih	tijela	iz	vaše	
nadležnosti?	

Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	

5.	INFORMACIJE	O	USLUGAMA	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	registre	i	baze	podataka	ili	
informacije	o	registrima	i	bazama	
podataka	iz	vaše	nadležnosti	s	
metapodacima	te	načinu	pristupa	i	
ponovne	uporabe?	Imate	li	
objavljene	uvjete	za	ponovnu	
uporabu	(čl.	31.,	st.5.)	i	ugovore	o	
isključivim	pravima	(čl.	34.,	st.6.)		

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
5.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	
Utvrdite	objavljuju	li	se	registri	i	baze	
podataka	u	skladu	s	pravilima	o	
ponovnoj	uporabi	informacija,	osobito	
u	pogledu	formata	informacije	i	
metapodataka.	
Utvrdite	imate	li	objavljene	uvjete	za	
ponovnu	uporabu.		
Utvrdite	imate	li	objavljene	ugovore	o	
isključivim	pravima	za	uporabu	
podataka	i	jeste	li	ih	dostavili	
Povjereniku.		

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	informacije	o	javnim	
uslugama	koje	pružate	na	vidljivom	
mjestu,	s	poveznicom	na	one	koji	se	
pružaju	elektroničkim	putem	(e-
usluge)?	

čl.	10.,	st.1.,	toč.6.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija	te	
funkcionalnost	e-usluga.	

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	obavijesti	o	raspisanim	
natječajima,	dokumentaciju	
potrebnu	za	sudjelovanje	u	
natječajnom	postupku	i	obavijest	o	
ishodu	natječajnog	postupka?		

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
10.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	

	

6.	INFORMIRANJE	JAVNOSTI			
Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	obavijesti	o	načinu	
ostvarivanja	prava	na	pristup	
informacijama	i	ponovne	uporabe,	
podatke	za	kontakt	službenika	za	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
13.,	u	vezi	s	čl.	
13.,	čl.	19.	st.	3.,	
čl.	32.,	st.	4.,	
odnosno	čl.	33.,	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	jesu	li	podaci	o	načinu	
ostvarivanja	prava	na	pristup	
informacijama	i	ponovnu	uporabu	
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informiranje,	obrasce	za	ostvarivanje	
prava		te	visinu	naknade?		
	
	

st.	3.		
Kriteriji	o	naknadi	
(NN	12/14),	
Pravilnik	o	
službenom	
upisniku	(NN	
83/14)	s	
obrascima	

informacija	objavljeni	na	lako	pretraživ	
način?	Jesu	li	objavljene	informacije	
potpune,	pravodobne	i	točne?	Jeste	li	
dostavili	ažurne	podatke	o	tijelu	javne	
vlasti	i	službeniku	za	informiranje	
Povjereniku	za	informiranje?	(provjeriti	
u	Popisu	tijela	javne	vlasti	na:	
www.pristupinfo.hr		)	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	odgovore	na	najčešće	
postavljana	pitanja,	o	načinu	
podnošenja	upita	građana	i	medija?	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
14.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljene	ostale	informacije	(vijesti,	
priopćenja	za	javnost,	podaci	o	
aktivnostima,	itd.)?	

čl.	10.,	st.	1.,	toč.	
14.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	

	

DIO	III:	SAVJETOVANJE	S	JAVNOŠĆU	
(Samo	za	tijela	koja	su	obveznici)	

Je	li	tijelo	javne	vlasti	donijelo	i	
objavilo	na	internet	stranici	Plan	
savjetovanja	s	javnošću?	

	čl.	11.,	st.	5.	i	6.	

Istaknite	poveznicu.		
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	objavljenih	informacija.	
Utvrdite	usklađenost	s	propisanim	
sadržajem	iz	st.6.	

	

Navedite	način	provođenja	
savjetovanja		poveznicu	na	mjesto	
gdje	se	objavljuju	savjetovanja.	

	čl.	11.,	st.	2.		

Istaknite	poveznicu.		
Provode	li	se	savjetovanja	putem	
internetske	stranice	tijela	ili	putem	
portala	(npr.	portala	e-Savjetovanja)	

	

Navedite	je	li	službenik	za	
informiranje	zadužen	za	provedbu	
savjetovanja	ili	je	za	to	imenovana	
druga	osoba	(npr.	koordinatora	za	
provedbu	savjetovanja	s	javnošću)?		

čl.	13.	

Istaknite	poveznicu	na	internetsku	
stranicu.	
Kako	je	osigurana	suradnja	između	
službenika	za	informiranje	i	
koordinatora	ako	se	radi	o	različitim	
osobama.	Kako	je	osigurana	suradnja	
između	osobe	zadužene	za	
savjetovanja	i	nadležnih	organizacijskih	
jedinica	odnosno	tijela	koja	usvajaju	ili	
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donose	propise	i	dokumente.		

Navedite	koliko	je	tijekom	godine	
provedeno	savjetovanja	s	javnošću?	

	čl.	11.,	st.	1.	

Istaknite	poveznicu.		
Utvrdite	broj	provedenih	savjetovanja.		
Utvrdite	u	kojoj	je	mjeri	izvršen	plan	
savjetovanja	s	javnošću.	
Ocijenite	jesu	li	neki	od	objavljenih	
propisa,	akata	i	dokumenata	
neopravdano	izostavljeni	iz	postupka	
savjetovanja	(a	usvojeni	su	i	objavljeni	
prema	propisima).	
Razmotrite	razloge	provođenja	ili	
neprovođenja	savjetovanja.		
Utvrdite	jeste	li	u	promatranom	
razdoblju	primjenjivali	druge	
modalitete	provedbe	savjetovanja.		

	

Navedite	duljinu	trajanja	
savjetovanja?	

čl.	11.,	st.	3.		

Istaknite	poveznicu.		
Utvrdite	duljinu	trajanja	savjetovanja	
po	tipovima	propisa	/	akata	/	
dokumenata	kao	i	prosječnu	duljinu	
trajanja	savjetovanja.		
Ako	savjetovanja	traju	kraće	od	30	
dana	utvrdite	razloge	skraćenog	
trajanja.		

	

Imate	li	na	svojoj	internet	stranici	
objavljena	izvješća	o	provedenim	
savjetovanjima	sa	zaprimljenim	
prijedlozima	i	primjedbama	te	
očitovanjima	s	razlozima	za	
prihvaćanje	ili	neprihvaćanje	
pojedinih	prijedloga	i	primjedbi?		

	čl.	10.,	st.	4.		

Istaknite	poveznicu.		
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	informacija.		
Ako	dokumenti	nisu	objavljeni,	
utvrdite	razloge	za	propuštanje.	

	

DIO	IV:	JAVNOST	SJEDNICA		KOLEGIJALNIH	TIJELA	
Objavljujete	li	na	internet	stranici	
dnevni	red	sjednica	kolegijalnih	
službenih	tijela,	vrijeme	održavanja	i	

	čl.	12.	
Istaknite	poveznicu.		
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	informacija.		
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informacije	o	načinu	rada?		 Utvrdite	adekvatnost	formata	
dokumenata.	
Ako	dokumenti	nisu	objavljeni,	
utvrdite	razloge	za	propuštanje.	

Postoje	li	objavljene	informacije	o	
mogućnostima	neposrednog	uvida	u	
rad	tijela	(prisustvovanja	sjednici),	
broju	osoba	koje	mogu	prisustvovati	
sjednici	kao	i	načinu	prijavljivanja?		

čl.	12.	

Istaknite	poveznicu.		
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	informacija.		
	

	

DIO	V:	IZVJEŠĆE	O	PROVEDBI	ZAKONA	
Je	li	tijelo	javne	vlasti	dostavilo	
izvješće	o	provedbi	Zakona	
Povjereniku	za	informiranje	za	
prethodnu	godinu?	

	čl.	60.,	st.	2.	

Utvrdite	je	li	izvješće	izrađeno	i	
dostavljeno	u	roku.		

	

Je	li	izvješće	objavljeno	na	internet	
stranici?	

		

Istaknite	poveznicu.		
Utvrdite	pravodobnost,	točnost	i	
potpunost	informacija.		
Utvrdite	adekvatnost	formata	
dokumenata.	

	

DIO	VI:	PREKRŠAJI	I	SANKCIJE		

Koliki	je	prema	vašim	saznanjima		
broj	pokrenutih	prekršajnih	
postupaka	temeljem	ZPPI?	

čl.	61.,	čl.	62.	

Utvrdite	koliko	je	prekršajnih	
postupaka	i	protiv	koga	pokrenut	u	
odnosu	na	postupanje	vašeg	tijela	
javne	vlasti	po	ZPPI.		
Navedite	pred	kojim	tijelom	i	tko	je	
pokrenuo	postupak.		

	

Koliki	je	broj	izrečenih	prekršajnih	
kazni?	

čl.	61.,	čl.	62.	
Utvrdite	koliko	je	ukupno	izrečenih	
prekršajnih	kazni	i	po	kojim	osnovama.		

	

Koliki	je	iznos	naplaćenih	prekršajnih	
kazni?	

čl.	61.,	čl.	62.	
Utvrdite	koliko	je	ukupno	naplaćeno	
temeljem	prekršajne	kazne.	
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DIO	VI:	STATISTIČKI	PODACI	O	ZAHTJEVIMA	

	

Statistički	podaci	za	tekuću	godinu	u	razdoblju	od	1.	siječnja	do	____________	

	
 

PODACI	O	RJEŠAVANJU	ZAHTJEVA	ZA	PRISTUP	INFORMACIJAMA	

TEKUĆU	GODINU		

Prenijeti	iz	
prethodnih	godina	

Zaprimljeni	u	
tekućoj	godini	

UKUPNO	prenijeti	+	
zaprimljeni	

Riješeno	 Neriješeno	

	 	 	 	 	

 
 

PODACI	O	RJEŠAVANJU	ZAHTJEVA	ZA	PONOVNU	UPORABU	INFORMACIJA	

ZA	TEKUĆU	GODINU	

Prenijeti	iz	
prethodnih	godina	

Zaprimljeni	u	
tekućoj	godini	

UKUPNO	prenijeti	+	
zaprimljeni	

Riješeno	 Neriješeno	

	 	 	 	 	

 
 

PODACI	O	RJEŠAVANJU	ZAHTJEVA	ZA	DOPUNU	ILI	ISPRAVAK	INFORMACIJE	

ZA	TEKUĆU	GODINU		

Prenijeti	iz	
prethodnih	godina	

Zaprimljeni	u	
tekućoj	godini	

UKUPNO	prenijeti	+	
zaprimljeni	

Riješeno	 Neriješeno	
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Statistički	podaci	za	prethodnu	godinu:	______________GODINA	
	
 

PODACI	O	RJEŠAVANJU	ZAHTJEVA	ZA	PRISTUP	INFORMACIJAMA	
ZA	______GODINU		

Prenijeti	iz	godine	
koja	joj	je	
prethodila		

Zaprimljeni	u	
prethodnoj	godini	

UKUPNO	prenijeti	+	
zaprimljeni	

Riješeno	 Neriješeno	

	 	 	 	 	

 
 

PODACI	O	RJEŠAVANJU	ZAHTJEVA	ZA	PONOVNU	UPORABU	INFORMACIJA	
ZA		_______	GODINU	

Prenijeti	iz	godine	
koja	joj	je	
prethodila		

Zaprimljeni	u	
prethodnoj	godini	

UKUPNO	prenijeti	+	
zaprimljeni	

Riješeno	 Neriješeno	

	 	 	 	 	

 
 

PODACI	O	RJEŠAVANJU	ZAHTJEVA	ZA	DOPUNU	ILI	ISPRAVAK	INFORMACIJE	
ZA	_______	GODINU		

Prenijeti	iz	godine	
koja	joj	je	
prethodila		

Zaprimljeni	u	
prethodnoj	godini	

UKUPNO	prenijeti	+	
zaprimljeni	

Riješeno	 Neriješeno	
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II.	PROCJENA	USKLAĐENOSTI	SA	ZAKONOM	O	PRAVU	NA	PRISTUP	INFORMACIJAMA	I	DOBROM	
PRAKSOM	

	

Molimo	odgovorite	na	slijedeća	pitanja.		

Koristite	onoliko	mjesta	za	odgovor	koliko	Vam	je	potrebno	

	
a)	 Opišite	 interno	 postupanje	 Vašeg	 tijela,	 a	 koje	 se	 odnosi	 na	 nadzor,	 procjenu	 i	 ocjenu	
usuglašenosti	tijela	sa	obvezama	propisanim	Zakonom	o	pravu	na	pristup	informacijama.	

[Uključeni	službenici	i	organizacijske	jedinice,	informiranost	čelnika	tijela,	procesi	kojima	se	osigurava	
provedba	i	sl.]		

	
	
	
	
	
	
	
	
b)	 Opišite	 na	 koji	 način	 je	 organizirana	 dostava	 informacija	 iz	 organizacijske	 jedinice	 prema	
službeniku	za	 informiranje	pri	postupanju	sa	zahtjevima	te	postoji	 li	dokument	kojim	se	utvrđuju	
rokovi	i	nadležnost	organizacijske	jedinice/službenika	za	određene	vrste	informacija	(npr.	službenik	
za	ljudske	potencijala,	službenik	za	financije	i	sl).	

[Potrebno	 je	 radi	utvrđivanja	 jesu	 li	uključeni	 službenici	 i	nadležne	organizacijske	 jedinice	u	dostavu	
informacije	službeniku	za	informiranje,	kako	se	utvrđuju	interni	rokovi	za	postupanje,	te	na	koji	način	
vodstvo	 osigurava	 efikasnu	 i	 pravovremenu	 provedbu	 Zakona	 u	 samom	 tijelu,	 kao	 što	 je	 npr.	
provedba	testa	razmjernosti	i	javnog	interesa]	

	

	

	

	

	

	
	

c) Opišite	 korake	 koje	 poduzima	 Vaše	 tijelo	 kako	 bi	 revidiralo	 i	 ažuriralo	 informacije	 koje	 se	
trebaju	objavljivati	na	internet	stranicama	u	skladu	s	člancima	10.,	11.	i	12;		postoji	li	procedura	za	
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dostavu	dokumenata	sukladno	članku	10.a.?	
[Postupak,	organizacijske	jedinice	/	službenici	koji	sudjeluju;	vremenski	okvir/rokovi	]	

	

	

	

	

	
	

	
	
d)		Jesu	li	službenik	za	informiranje	ili	drugi	službenici	(zaposlenici)	pohađali	edukacijski	program	o	
pristupu	informacijama?		

[Vrsta	 edukacije,	 npr.	 pohađanje	 edukacija	 Povjerenika	 za	 informiranje	 u	 Državnoj	 školi	 za	 javnu	
upravu,	učestalost,	drugi	načini	edukacije,	itd..]	

	

	

	

	

	

	

	
	
e)		Postoji	li	edukacija	ili	podizanje	svijesti	unutar	tijela	javne	vlasti	o	pristupu	informacijama?		

[Redoviti	 susreti	 ili	 radionice	 sa	 službenikom	 za	 informiranje,	 prilagođeni	 treninzi	 o	 pristupu	
informacijama;,	druge	procedure	kojima	se	službenici	upoznaju	s	pravom	na	pristup	informacijama	i	
slično]	
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f)	Izvješće	vodstva	tijela	o	izvršavanju	zakonskih	obveza:	postoje	li	interna	izvješća	o	usuglašenosti	
sa	 Zakonom	 i	 izvršavanju	 obveza	 u	 propisanim	 rokovima?	 Jesu	 li	 zaposleni	 u	 tijelu	 javne	 vlasti	 i	
vodstvo	 tijela	 upoznati	 s	 izvješćem	 sukladno	 čl.	 60.?	Uvrštava	 li	 se	 analiza	 postupanja	 po	 ZPPI	 u	
godišnje	izvješće	o	radu	tijela	javne	vlasti?	

[Prati	li	vodstvo	tijela	usuglašenost	sa	Zakonom	te	je	li	upozorena	na	probleme	u	izvršavanju	obveza]	

	

	

	

	

	

	
	
g)	Molimo	 pripremite/priložite	 preslike	 kopije	 standardnih	 obrazaca	 koje	 koristi	 vaše	 tijelo	 kada	
rješava	zahtjev	za	pristup	informacijama.	

[ukoliko	 su	 predlošci	 su	 objavljeni,	 molimo	 uputite	 na	 poveznice;	 u	 suprotnom,	 ukoliko	 ih	 niste	 u	
međuvremenu	objavili,	priložite	ih	popunjenom	upitniku]	

	

	

	

	
	
h)	Molimo	 priložite	 preslike	 uzoraka	 zahtjeva	 i	 unutarnje	 dokumentacije	 (uputa,	 smjernica,	 itd.)	
koja	se	odnosi	na	rješavanje	zahtjeva	i	postupanje	po	ZPPI.	

	

	

	

	
	
i)	 Osiguravanje	pravovremenog	postupanja	po	zahtjevima:	Postoji	li	osoba	koja	mijenja	
službenika	za	informiranje	kada	je	službenik	za	informiranje	odsutan	(godišnji	odmori,	bolest,	
službeni	put	i	sl)?	Ima	li	službenik	za	informiranje	odgovarajuću	adresu	e-pošte	koju	može	vidjeti	i	
druga	osoba	koja	ga/ju	mijenja	(npr.	informacije@		ppi@		pristupinfo@	i	sl.)?	
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j)	 Je	 li	 u	 svrhu	 primjene	 Zakona	 o	 pravu	 na	 pristup	 informacijama	 službenik	 za	 informiranje	 do	
sada	 kontaktirao	 Ured	 povjerenika	 za	 informiranje	 radi	 pružanja	 pomoći,	 davanja	 mišljenja,	
odgovora	i	sl.	(postavljanje	upita	putem	e-pošte,	info-telefona	i	sl.)?	

	

	
	
	
	
	

k)	ostale	primjedbe	(fakultativno)	
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III.	POTREBNI	DOKUMENTI		

	

- Primjerci	zahtjeva	za	pristup	informacijama	
- Primjerci	rješenja	o	odbijanju	/	odbacivanju		
- Primjerci	izdanih	obavijesti		
- Primjerci	rješenja	po	žalbi			
- Primjerci	odluke	o	troškovima	
- Poveznice	prema	pitanjima	upitniku	
- Preslika	odluke	o	imenovanju	službenika	za	informiranje	
- Preslika	službenog	upisnika	ili	dijela	službenog	upisnika	(elektronički	ispis	odnosno	preslika	

upisnika)		
- Dokumente	i	akte	o	zaštićenim	podacima	(npr.	statut	i	pravilnik	o	poslovnoj	tajni)	
- Smjernice	 za	 provedbu	 testa	 razmjernosti	 i	 javnog	 interesa,	 kao	 i	 drugi	 dokumenti	

pripremljeni	u	svrhu	provedbe	ZPPI	u	vašem	tijelu	
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dokle	god	je	djelo	cjelovito	i	u	neizmijenjenom	obliku,	uz	isticanje	autora.	
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Tijelo	javne	vlasti			
	 	

Sudionici	postupka	samoprocjene	putem	upitnika	
	 	

Datum	završetka	upitnika		
	 	

	

	

AKCIJSKI	PLAN	ZA	POVEĆANJE	TRANSPARENTNOSTI	I	OTVORENOSTI	U	_____________		
POBOLJŠANJE	USKLAĐENOSTI	POSTUPANJA	TIJELA	JAVNE	VLASTI	SA	ZAKONOM	O	PRAVU	NA	PRISTUP	INFORMACIJAMA	

ZA	RAZDOBLJE:	___________	

	

Sudionici	izrade	akcijskog	plana	
	 	

Koordinator	provedbe	akcijskog	plana	
	 	

Datum	izrade	akcijskog	plana		
	 	

Planirana		prva	revizija	provedbe	akcijskog	plana	
(datum)	 	

Planirana	druga	revizija	provedbe	akcijskog	plana	
(datum)	 	

Planirana	treća	revizija	provedbe	akcijskog	plana	
(datum)	 	

	



Prilog 3 - Obrazac akcijskog plana 

	 	 2	 Akcijski	plan	za	povećanje	transparentnosti	i	otvorenosti	u	tijelu	javne	vlasti			
	

KRATKOROČNE	MJERE	I	AKTIVNOSTI	

Broj		 Uočen	problem	 Mjera	/	aktivnost	za	poboljšanje	stanja	 Zadužena	osoba	/	
jedinica	

Prioritet	
(visok,	
srednji,	
nizak)	

Rok		
izvršenja		

Status	(izvršeno,	
neizvršeno,	u	
tijeku	–	postotak	
izvršenja	–	25,	
50,	75,	100)	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	

DUGOROČNE	MJERE	I	AKTIVNOSTI	

Broj		 Uočen	problem	 Mjera	/	aktivnost	za	poboljšanje	stanja	 Zadužena	osoba	/	
jedinica	

Prioritet	
(visok,	
srednji,	
nizak)	

Rok		
izvršenja	

Status	(izvršeno,	
neizvršeno,	u	
tijeku	–	postotak	
izvršenja	–	25,	
50,	75,	100)	
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UPUTE	ZA	IZRADU	AKCIJSKOG	PLANA			

SVRHA	AKCIJSKOG	PLANA	

Akcijski	plan	 sadrži	 jasan	 i	precizan	 skup	mjera	 i	 aktivnosti	 za	 rješavanje	nedostataka	utvrđenih	 samoprocjenom.	Mjere	 i	 aktivnosti	predviđene	Akcijskim	
planom	trebaju	proizlaziti	iz	podataka	prikupljenih	samoprocjenom	usklađenosti	postupanja	sa	Zakonom	o	pravu	na	pristup	informacijama,	dakle	temeljem	
ispunjenog	upitnika.		

Preporuča	se	da	osobe	koje	su	sudjelovale	u	postupku	samoprocjene	temeljem	upitnika	sudjeluju	i	u	izradi	Akcijskog	plana,	uz	moguće	dodatno	uključivanje	
drugih	osoba	koje	imaju	zaduženja	u	okviru	plana.	Potrebno	je	s	rezultatima	samoprocjene	i	Akcijskim	planom	upoznati	sve	zaposlene	u	tijelu	javne	vlasti,	
radi	 informiranja	o	 ciljevima	 i	 vrijednostima	 tijela	 javne	vlasti	 te	osiguravanja	podrške,	 ili	putem	 intraneta	 ili	drugog	 internog	procesa	 informiranja,	 ili	 na	
samoj	Internet	stranici	tijela	javne	vlasti.		

Koordinator	provedbe	Akcijskog	plana,	u	pravilu	službenik	za	 informiranje,	uz	potporu	vodstva	 tijela,	po	utvrđivanju	Akcijskog	plana	treba	pravovremeno	
poticati	 na	 izvršenje	 definiranih	 aktivnosti,	 pružati	 pomoć,	 identificirati	 probleme	 i	 slabe	 točke	 u	 provedbi	 te	 osiguravati	 vezu	 između	 različitih	 dijelova	
organizacije.	 Provedba	 treba	 početi	 odmah	 po	 utvrđivanju	 Akcijskog	 plana,	 a	 rokovi	 trebaju	 biti	 realistični,	 uz	 istovremeno	 uvažavanje	 potrebe	 hitnog	
usklađivanja	sa	Zakonom.		

SADRŽAJ	AKCIJSKOG	PLANA		

Akcijski	plan	obuhvaća	kratkoročne	mjere,	koje	je	potrebno	izvršiti	u	kraćem	vremenskom	razdoblju,	npr.	do	15	dana,	te	dugoročne	mjere	koje	zahtijevaju	
veći	angažman	i	resurse	za	izvršenje.	Akcijski	plan	se	može	odnositi	na	određeno	vremensko	razdoblje	(npr.	polugodišnji,	godišnji	plan).	

Aktivnosti	se	radi	preglednosti	i	prioritiziranja	preporuča	grupirati	pri	čemu	je	moguće	koristiti	različite	kriterije:	prema	važnosti,	hitnosti	ili	prema	vrsti	(npr.	
objave	na	Internet	stranici)	ili	prema	zaduženoj	osobi.	Jedan	od	načina	je	da	aktivnosti	koje	imaju	najveću	važnost	i	korist,	a	ujedno	zahtijevaju	manje	resurse	
(vrijeme,	rad)	budu	na	vrhu	popisa.	Na	primjer,	podnošenje	velikog	broja	zahtjeva	korisnika	za	određenom	informacijom	-		primjerice	proračuna	za	protekle	
godine,	može	se	relativno	brzo	i	lako	ukloniti		kao	suvišno	objavom	istih	na	Internet	stranici,	što	je	ujedno	i	zakonska	obaveza,	a	time	će	se	brzo	i	efikasno	
omogućiti	ostvarivanje	prava	građana	te		sačuvati	vrijeme	i	resursi	koje	troši	službenik	za	informiranje	radi	postupanja	sa	zahtjevima.		

Aktivnosti	 trebaju	 biti	 numerirane,	 a	 moguće	 ih	 je	 definirati	 u	 sklopu	 šire	 postavljenih	 mjera	 (npr.	 mjere	mogu	 biti	 'povećati	 razinu	 proaktivne	 objave	
informacija;	 'povećati	 efikasnost	 u	 postupanju	 sa	 zahtjevima')	 s	 jasno	 definiranim	 zadatkom	 kojim	 se	 rješava	 uočeni	 problem,	 jasno	 određenim	 rokom	
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izvršenja	(datum;	izbjegavati	 'kvartale'	 i	druge	dulje	vremenske	periode)	te	jasno	određenim	osobama	zaduženima	za	provedbu		i	time	s	odgovornošću	za	
izvršenje.		

Aktivnosti	 treba	 započeti	 glagolom,	 npr.	 'objaviti	 godišnje	 izvješće	 o	 radu	 na	 Internet	 stranici,	 u	 sekciji	 'O	 nama',	 'Izvješća').	 	 Koliko	 je	 to	 god	 moguće	
aktivnosti	trebaju	biti	mjerljive	(npr.	objaviti	pet	godišnjih	izvješća	za	godine	2014.,	2013.,	2012.,	2011.,	2010.;	'educirati	pet	zaposlenika	na	radionicama	o	
ZPPI	u	Državnoj	školi	za	javnu	upravu	u	minimalnom	trajanju	od	5	sati').			

Osoba	 zaduženih	 za	 pojedine	 aktivnosti	 može	 biti	 više,	 ovisno	 o	 kakvom	 se	 zadatku	 radi	 (npr.	 službenik	 za	 informiranje,	 tajnik,	 informatičar,	 uz	 ime	 i	
prezime),	 s	 time	 da	 je	 potrebno	 jasno	 naznačiti	 'vlasništvo'	 aktivnosti,	 tj.	 osobu	 koja	 je	 nositelj	 te	 osobe	 koje	 su	 sunositelji,	 kako	 bi	 se	 lakše	 utvrdila	
odgovornost	za	izvršenje.		

Rokovi	 izvršenja	mogu	biti	određeni	 i	u	više	faza,	ako	to	pridonosi	efikasnosti	provedbe.	Primjerice,	za	aktivnost	 'objava	registra	s	podacima	x	na	Internet	
stranici	 u	 strojno	 čitljivom	 formatu',	 prvi	 rok	 1:	 priprema	 registra	 za	 objavu	 (nadležna	 služba	 x)	 –	 	 do	 31.	 listopada	 2015.,	 drugi	 rok	 2:	 objava	 registra	
(informatička	služba/službenik	za	informiranje)	–	do	10.	studenog	2015.,	treći	rok:	ažuriranje	registra	(nadležna	služba	x)	–	svakog	15.	i	30.	dana	u	mjesecu.	

PERIODIČNA	ANALIZA	PROVEDBE	AKCIJSKOG	PLANA	(REVIZIJA)	

Provedbu	Akcijskog	plana	potrebno	je	periodično	analizirati	(revidirati)	radi	utvrđivanja	napretka,	 i	to	najmanje	jednom	mjesečno,	a	u	slučaju	većeg	broja	
kratkoročnih	mjera	 i	češće.	Pri	 tome	se	može	 iskazati	potreba	za	dodavanjem	novih	aktivnosti.	Stoga	će	postupak	revizije	akcijskog	plana	uključivati	kako	
utvrđivanje	napretka	u	provedbi	pojedinih	aktivnosti,	razmatranje	načina	za	uklanjanje	prepreka	odnosno	povećanje	efikasnosti	provedbe,	kao	i	eventualno	
uključivanje	novih	aktivnosti	ili	izmjene	drugih	elemenata	akcijskog	plana.		

IZVJEŠTAVANJE		

Preporuča	se	pregled	samoprocjene	 i	provedbe	Akcijskog	plana	 	uvrstiti	u	godišnje	 izvješće	o	radu	tijela	kako	bi	se	o	ovoj	aktivnosti	 informiralo	vodstvo	 i	
drugi	dionici,	zaposlenici	kao	i	tijela	koja	obavljaju	nadzor.		
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