IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP
INFORMACIJAMA ZA 2004. GODINU

Zakon o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: Zakon) donesen je
krajem listopada 2003. godine i objavljen je u Narodnim novinama, broj 172/03. Stupio je na
snagu 7. studenoga 2003. godine.
Nadzor nad provođenjem Zakona provodi Središnji državni ured za upravu
(članak 24.).
Kako je cilj ovoga Zakona omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup
informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela
javne vlasti, sukladno ovom i drugim zakonima, sva tijela javne vlasti bila su dužna osigurati
organizacijske, materijalne, tehničke i druge uvjete za provođenje odredbi ovog Zakona, u
roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona (članak 28.).
U cilju što efikasnijeg provođenja Zakona Središnji državni ured za upravu
uputio je, aktom od 11. lipnja 2004. godine, pismenu uputu svim središnjim tijelima državne
uprave glede obveza koje proizlaze iz Zakona. Posebice je u uputi navedena obveza
pridržavanja rokova u rješavanju zahtjeva ovlaštenika prava na pristup informacijama
sukladno članku 12. Zakona (15 dana ), obveza donošenja odluke kojom se određuje posebna
službena osoba za rješavanje prava na pristup informacijama, ustrojavanju kataloga
informacija koje tijelo javne vlasti posjeduje, raspolaže ili nadzire kao i o obvezi dostavljanja
izvješća Središnjem državnom uredu o provedbi Zakona na temelju podataka sadržanih u
katalogu informacija za prethodnu godinu, najkasnije do 31. siječnja.
Središnji državni ured za upravu, aktom od 20. rujna 2004. godine (KLASA:
011-01/04-01/68), zatražio je od središnjih tijela državne uprave dostavu izvješća o
određivanju posebne službene osobu za informiranje kao i izvješća o ustrojavanju kataloga
informacija. Napominjemo da je isto zatraženo i od tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, aktom od 21. rujna 2004. godine (KLASA: 011-01/04-1/168;
URBROJ; 515-03-04-4).
U vezi s navedenim, a prema pristiglim odlukama koje su dostavljene
Središnjem državnom uredu, središnja tijela državne uprave, kao i tijela jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave u većini slučajeva donijela su odluku kojom su imenovali
posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama, te odluku o ustrojavanju kataloga informacija.
Tijela javne vlasti prema podacima dostavljenim Središnjem državnom uredu
objavljuju informacije u službenim glasilima, medijima, besplatnim poduzetničkim infotelefonima i na informatičkom mediju. (web-stranice).
Središnji državni ured za upravu je dostavio i mišljenje, u vezi s člankom 17.
Zakona, središnjim tijelima državne uprave aktom od 5. listopada 2004. godine (KLASA.01101/04-01/260 ; URBROJ: 515-09-04-2).

Važno je istaknuti da je na prijedlog Središnjeg državnog ureda za upravu
Vlada Republike Hrvatske donijela Zaključak, 15. listopada 2004. godine, kojim je zadužila
tijela javne vlasti da donesu odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama kao i odluku o ustrojavanju kataloga
informacija koje posjeduju raspolažu ili nadziru, a koji sadrži sistematizirani pregled
informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja
prava na pristup.
Sukladno odredbi članka 18. Zakona Središnji državni ured za upravu je izradio
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na
pristup informacijama, koji je objavljen u «Narodnim novinama», broj 137/04.
Središnji državni ured za upravu je donio odluku kojom je određena službena
osoba mjerodavna za ostvarivanje prava na pristup informacijama, a ustrojen je i katalog
informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija s kojima Središnji državni ured za
upravu raspolaže.
Vlada Republike Hrvatske je utvrdila Popis tijela javne vlasti za 2004. godinu,
koji je objavljen je u «Narodnim novinama», br. 146/04 i 152/04.
Tijekom 2004. godine Središnji državni ured za upravu je zaprimio 13 pritužbi
građana kojima je uskraćeno ostvarivanje prava na pristup informacijama, te 1 pritužbu
pravne osobe. Na sve pritužbe Središnji državni ured za upravu je odgovorio.
Središnji državni ured za upravu dostavio je Vladi Republike Hrvatske Popis
tijela javne vlasti za 2005. godinu, koji je utvrđen na sjednici održanoj 18. ožujka 2005.
godine, i koji će biti objavljen u «Narodnim novinama».
U nastavku ovog izvješća Vlada Republike Hrvatske daje prikaz izvješća te
prikaz ukupnog broja zaprimljenih, prihvaćenih, odbijenih, odbačenih i ustupljenih zahtjeva
na temelju dostavljenih izvješća tijela javne vlasti.

HRVATSKI SABOR
Stručna služba Sabora zaprima i odgovara na informacijske upite građana,
novinara i najšire javnosti. Budući da ne postoji centralizirani sustav zaprimanja takvih upita,
građani, ovisno o sadržaju svojih upita, informacije i dokumente mogu zatražiti izravno
obraćajući se Tajništvu Sabora, Službi za odnose s javnošću, Informacijsko-dokumentacijskoj
službi, Knjižnici i Privremenoj Internet redakciji, kao i radnim tijelima i klubovima
zastupnika. Upravo zbog takvog sustava, nije moguće sa sigurnošću utvrditi koliko je upita za
pristup informacijama i dokumentima zaprimljeno i odgovoreno u Hrvatskom saboru tijekom
2004. godine, osim za Informacijsko-dokumentacijsku službu koja vodi evidenciju
postavljenih upita s rokovima dostave. Nadalje, upiti na koje je moguće odgovoriti u kratkom
roku ili odmah najčešće se niti ne evidentiraju zbog brzine rada.
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Na Internet stranicama Hrvatskog sabora redovito se objavljuju podaci o radu
Hrvatskoga sabora, a putem Internet portala, građanima su dostupni i ostali podaci vezani uz
rad Sabora, izvješća o protokolarnim aktivnostima, te cjeloviti tekstovi važnijih akata i
zakona.

URED PREDSJEDNIKA RH
Ured predsjednika Republike Hrvatske za prošlu godinu nije zaprimio niti jedan
zahtjev za pristup informacijama.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE - Tajništvo Vlada Republike Hrvatske zaprimila je tri zahtjeva na temelju Zakona o pravu na
pristup informacijama, dva zahtjeva su odbijena, a 1 zahtjev je prihvaćen.

UREDI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Uredi Vlade Republike Hrvatske u 2004. godini zaprimili su ukupno 1774
zahtjeva i svi zahtjevi su prihvaćeni.

MINISTARSTVA
Na temelju pristiglih izvješća ministarstava u 2004. godini zaprimljeno je 4302
zahtjeva za pristup informaciji, od toga je 16 odbijeno, 8 zahtjeva je ustupljeno, a 4278
zahtjeva je prihvaćeno.

SREDIŠNJI DRŽAVNI UREDI
U Središnjim državnim uredima zaprimljeno je 14 zahtjeva, 13 zahtjeva je
prihvaćeno, a 1 zahtjev je ustupljen.

DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE
Zaprimljeno je ukupno 13165 zahtjeva od toga 62 zahtjeva nisu riješena, jer je
riječ o informacijama koje tijelo ne posjeduje ili je riječ o informacijama čije bi objavljivanje
ometalo rad tijela u nadzoru zakonitosti. 41 informacija pružena je bez neposrednog zahtjeva
kao priopćenje, obavijest, izviješće i dr.

UREDI DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA
Dvadeset Ureda državne uprave u županijama dostavilo je izvješće. Zaprimljen
je i prihvaćen 1 zahtjev.
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OPĆINE
Ukupno 269 općina dostavilo je izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama. Zaprimljeno je 46 zahtjeva, od toga je 30 zahtjeva prihvaćeno.

GRADOVI
Na temelju pristiglih izvješća gradova o provedbi Zakona u 2004. godini,
zaprimljeno je 188 zahtjeva, prihvaćeno je 162 zahtjeva, a 26 zahtjeva je ustupljeno.

ŽUPANIJE
Na temelju pristiglih izvješća Županija u 2004. godini zaprimljeno je 40
zahtjeva za pristup informacijama, 39 zahtjeva je prihvaćeno, a 1 zahtjev je ustupljen.

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Vrhovni sud Republike Hrvatske objavio je u 2004. godini praksu Vrhovnog
suda u časopisu Izbor odluka Vrhovnog suda (dva sveska).
Na Internet stranicama Vrhovnog suda objavljeno je u 2004. godini 58968
odluka Vrhovnog suda. U 2004. godini u Vrhovnom sudu zakazane su 253 javne sjednice.
Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske odobrio je televizijsko ili drugo snimanje
javnih sjednica u postupcima pred županijskim i općinskim sudovima i to ukupno za 23
zahtjeva redakcija javnih glasila. Povodom zahtjeva za nazočnost i snimanje javnih sjednica
Vrhovnog suda, odobreno je ukupno 26 zahtjeva. Ovom broju treba dodati neutvrđen broj
nazočnih novinara koji su na javne sjednice pristupali temeljem odobrenja predsjednika
sudskog vijeća. Evidentiran je 41 zahtjev za dostavljanje preslika spisa ili preslika
dokumenata i svi su omogućeni, a ovom broju treba dodati najmanje isti broj zahtjeva na koje
se pozitivno odgovaralo u konkretnom predmetu, bez zaprimanja zahtjeva u upisnik.
Nadalje, veliki broj informacija daje se svakodnevno telefonom od strane
ovlaštenih službenika u pisarnicama Vrhovnog suda koje su u pravilu odnose na oznaku i broj
predmeta i stadij u kojem se predmet nalazi, a kao mogući pokazatelj ovog broja informacija
na kojeg se upiti odnose je broj predmeta Vrhovnog suda Republike Hrvatske u 2004. godini:
3962 revizijska građanska predmeta, te 3710 žalbenih kaznenih predmeta.
SUDOVI
Na temelju pristiglih izvješća sudova u 2004. godini nije zaprimljen niti jedan
zahtjev za pristup informacijama.
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