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I mjesna samouprava mora biti
transparentna i otvorena
građanima!
U fokusu
 Popis tijela javne
vlasti dostupan je na
poveznici http://
tjv.pristupinfo.hr/
 Popis mjesnih odbora, gradskih četvrti i kotareva dostupan je na poveznici http://
www.pristupinfo.hr/
category/brzipristup/popis/
 Rješenja i mišljenja
Povjerenika za informiranje te odluke Visokog upravnog suda možete
pretraživati i pregledavati u bazi podataka TOM (Tražilica
odluka i mišljenja),
na poveznici http://
tom.pristupinfo.hr/

Pozivamo Vas...
Sudjelujte u 40minutnim
webinarima za
korisnike o pravu na
pristup
informacijama 17.
travnja, 18. lipnja i
5. rujna u 14.00

Popis mjesnih odbora, gradskih četvrti i kotareva
Povjerenica za informiranje prikupila je i po prvi puta u Republici Hrvatskoj objavila Popis mjesnih odbora, gradskih četvrti i kotareva, koji su osnovani statutima lokalnih jedinica, kako bi putem
njih građani neposredno sudjelovali u odlučivanju o poslovima od lokalnog značaja. U projektu
su sudjelovali i Udruga gradova i Udruga općina RH.
Popis, koji sadrži podatke o ukupno 3.809 jedinica mjesne samouprave (127 gradskih četvrti/
kotareva I 1.912 mjesnih odbora u 128 gradova te 1.768 mjesnih odbora u 411 općina, budući
da njih 17 nije dostavilo podatke) možete preuzeti u strojno čitljivom, XLS formatu, kao zasebnu bazu otvorenih podataka. U prosjeku, gradovi u RH (bez Grada Zagreba) imaju 13,5 mjesnih odbora, a općine 4,3. Nešto više od 50% jedinica mjesne samouprave ima svoje podstranice na internetskim stranicama lokalnih jedinica na kojima mogu građane redovito informirati o
svom radu i odlukama.
Da bi se osigurala primjena Zakona o pravu na pristup informacijama u navedenim tijelima,
tijekom 2018. Popis će biti upotpunjen te objavljene Smjernice o postupanju mjesne samouprave
u skladu s navedenim Zakonom.

Mjesni odbori trebaju proaktivno objavljivati, između ostalog:
 opće akte koje donose,
 financijski plan i njegovo izvršenje,
 informacije o izvršenju malih komunalnih akcija i plan komunalnih aktivnosti,
 najave sjednica, dnevne redove, zaključke sa sjednica, službene dokumente
usvojene na njima,
 kontakt podatke

 Pratite nas na
Twitteru
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Obilježen Međunarodni dan otvorenih podataka -

@PristupinfoHR

Open Data Day 2018
Povjerenica za informiranje, u suradnji s Hrvatskom udrugom za otvorene sustave i Internet
(HrOpen) i njenom ekspertnom skupinom Programiraj za Hrvatsku (Code for Croatia), Sveučilišnim
računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce) i udrugom GONG, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana otvorenih podataka organizirala je konferenciju i vikend građanskih inovacija Open Data
Day Hrvatska 2018, koji su se održali u Zagrebu, 2.-4. ožujka 2018. godine.
Ovdje možete vidjeti program i pročitati izvještaj s održane konferencije “Pet godina otvorenih
podataka u Hrvatskoj: praksa i izazovi”.

Dodatno
 Pogledajte novu
infografiku
Povjerenika za
informiranje
“Ponovna
uporaba
informacija i
otvoreni podaci”

Do ugovora o raspolaganju javnim sredstvima i dalje samo putem
žalbenog postupka pred Povjerenikom za informiranje
Javnost ima pravo znati kome i u kojim iznosima se plaćaju
odvjetničke i javnobilježničke usluge
Korisnik je od više tijela javne vlasti
zatražio pristup informaciji o potrošnji
javnih sredstava u svrhu plaćanja odvjetničkih i javnobilježničkih usluga. Nakon
što je dio tijela javne vlasti odbio njegove zahtjeve uglavnom iz razloga zaštite
poslovne tajne, korisnik se žalbama obratio Povjerenici za informiranje. Preciznije, radilo se o žalbama na odluke Grada Zagreba, HEP-a, HRT-a i Zagrebačkog holdinga.

ca je poništila rješenje Grada Zagreba i
omogućila korisniku pristup isplatama
pojedinim odvjetnicima u navedenom
razdoblju, pri čemu je odlučujuća činjenica bila da informacije koje korisnik
traži predstavljaju informacije o raspolaganju javnim sredstvima.

zna kako se troši javni novac predstavlja
ključan mehanizam u suzbijanju korupcije i veće odgovornosti.

Ranijim presudama Visokog upravnog
suda potvrđena su dva rješenja Povjerenice za informiranje u pogledu sličnog
pitanja, isplata naknada sudskim vještaciPovjerenica za informiranje smatra da ma.
transparentno trošenje javnih sredstava
Grad Zagreb podnio je tužbu upravnom
sprječava njihovo neučinkovito trošenje,
sudu protiv rješenja Povjerenice za inosigurava ostvarivanje javnog interesa te
formiranje.
U jednom o tih slučajeva, prilikom odlu- neutralizira potencijalne korupcijske
čivanja u žalbenom postupku, Povjereni- rizike te stoga upravo pravo javnosti da
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Informacije o subvencijama i plaćanju usluga medijima su javne
Novinarka je putem portala Imamopravoznati zatražila od svih općina i gradova informaciju o medijima s kojima
su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori o materijalnim uslugama (usluge informiranja, objave službenih akata,
oglasa i natječaja i dr.) uz informaciju o predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke plaćen
po godinama za svaki medij.
Također, zatražila je informaciju o medijima koji su tijekom 2016. i 2017. primali subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima.
Dok je dio tijela javne vlasti omogućio pristup navedenim informacijama, novinarka je krajem prosinca 2017. u
178 slučajeva podnijela predstavku Povjerenici za informiranje tražeći zaštitu svog prava.
Nakon reakcije Povjerenice za informiranje, dio lokalnih jedinica omogućio je pristup traženim informacijama, a
dio predstavki još uvijek je u postupku.
Informacije možete pronaći na www.imamopravoznati.org

HAVC dužan dostaviti preslike ugovora s tvrtkom Jadran Film d.d.
za projekte Caruso i Falsifikator
Korisnik je zahtjevom za pristup informacijama zatražio od Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC) presliku ugovora
sklopljenih s trgovačkim društvom Jadran film d.d. za filmove Caruso, redatelja Lordana Zafranovića i Falsifikator,
redatelja Gorana Markovića.
HAVC je odbio korisnikov zahtjev zbog postojanja osnove sumnje da bi objavljivanje predmetnih ugovora onemogućilo
učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog postupka, odnosno da zatražene informacije u određenom dijelu
sadrže zakonom zaštićene osobne podatke.
Povjerenica za informiranje je u žalbenom postupku utvrdila da je HAVC u prvostupanjskom postupku propustio
dokazati da bi omogućavanje pristupa traženim ugovorima na bilo koji način utjecalo na sudske postupke koji su u tijeku,
a osim toga, zatraženi ugovori sadrže podatke o raspolaganju javnim sredstvima. Stoga je Povjerenica korisniku
omogućila pristup zatraženim ugovorima, uz minimalnu zaštitu osobnih podataka fizičke osobe koji se nalaze u jednom
od ugovora, na način da se prekrije redateljeva kućna adresa i vlastoručni potpis.

Najava: Sudjelujte u edukacijama za novinare u okviru ESF projekta ‘Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, građana i medija za provedbu ZPPI’
 12.4. Dubrovnik – Radionica za udruge, građane i medije Moje pravo na
informaciju, Dubrovnik, Velika vijećnica, Pred dvorom 1, 16-18 h
 17.4., 5.6. i 18.9. (online) – Webinar za korisnike Kako ostvariti pravo na
pristup informacijama, 14-14:40 h
 Edukacije u Zagrebu i Splitu, u lipnju i rujnu 2018. - datum naknadno

Više informacija o prijavama na navedene edukacije pronađite ne naslovnoj
stranici Povjerenika za informiranje, na Twitteru, kao i na poveznici http://
www.pristupinfo.hr/esf-projekt-povjerenika-za-informiranje/.

