
 

     

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

Agencija za zaštitu osobnih podataka 
Zagreb, Martićeva 14 

Klasa: UP/II-008-04/11-01/118 
Urbroj: 567-06/05-11-02  
Zagreb, 24.10.2011. 
 
 Agencija za zaštitu osobnih podataka na temelju članka 17. stavka. 3. Zakona o 
pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03., 144/10. i 77/11.), 
povodom žalbe Udruge za zaštitu obiteljskog gospodarstva na društvenom zemljištu (u 
daljnjem tekstu UZOG) iz Opuzena, ………, izjavljene protiv rješenja Agencije za 
plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Klasa: UP/I-008-01/11-07/0001, 
Urbroj: 343-0100/11-11-001, od 16.09.2011. godine, u predmetu ostvarivanja prava na 
pristup informacijama, donosi sljedeće 
 
 

RJEŠENJE 
  
 Odbija se žalba Udruge UZOG kao neosnovana. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
 

 Osporenim rješenjem odbijen je zahtjev Udruge UZOG za pristup informacijama 
temeljem članka 15., a u vezi s člankom 8. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup 
informacijama, zbog toga što je tražena informacija zaštićena Zakonom o zaštiti osobnih 
podataka. 
     
 Protiv navedenog rješenja Udruga UZOG je pravodobno uložila žalbu u kojoj u 
bitnome navodi da izjavljuje žalbu na rješenje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju iz sljedećih razloga: iako se spomenuta Agencija poziva u 
rješenju na tajnost podataka, ti isti podaci su, u nešto starijoj verziji, dostupni svim 
građanima. Udruga još navodi da su traženi podaci potrebni kako bi se mogla 
kontrolirati provedba natječaja za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta kojeg će 
Grad Opuzen raspisati,  te da, zbog svega navedenog, smatra da ima pravo na presliku 
tražene dokumentacije kako bi mogla kontrolirati vjerodostojnost podataka koje 
kandidati koji se natječu prilažu u svojim zahtjevima, a kao nevladina Udruga spremna 
je poštivati i tajnost podataka. 
 
 Žalba je neosnovana. 
 

Prema odredbi članka 15. stavka 3. točke 1. Zakona o pravu na pristup 
informacijama, tijelo javne vlasti prvostupanjskim rješenjem će odbiti zahtjev ako se 
ispune uvjeti za odbijanje propisani u članku 8. ovoga Zakona. 



 
Članak 8. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje kako će 

tijela javne vlasti uskratiti pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem 
tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se 
propisuje tajnost podataka, ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite 
osobnih podataka. 

 
Člankom 2. stavkom 1. točkom 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne 

novine“,  broj 103/03., 118/06. i 41/08.) propisano je da je osobni podatak je svaka 
informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može 
identificirati (osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi 
izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja 
specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni 
identitet. 
 

Prema članku 6. stavku 1. navedenog Zakona osobni podaci mogu se prikupljati 
u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i 
mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je 
podudarna sa svrhom prikupljanja. Daljnja obrada osobnih podataka u povijesne, 
statističke ili znanstvene svrhe neće se smatrati nepodudarnom, pod uvjetom da se 
poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere. 
 

Člankom 7. stavkom 1. podstavkom 1. do 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka 
propisano je da se  osobni podaci mogu prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika 
samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom, u 
svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka, u svrhu 
sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, u svrhu zaštite života ili 
tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno 
nije u mogućnosti dati svoj pristanak, ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja 
zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje ima 
voditelj zbirke osobnih podataka ili ako je ispitanik sam objavio te podatke.   
 

Člankom 11. stavkom 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da je 
zabranjeno davanje osobnih podataka na korištenje drugim korisnicima za čiju obradu, 
odnosno korištenje nisu ovlašteni prema odredbama članka 7. i članka 8. stavka 2. toga 
Zakona te ako je svrha za koju se osobni podaci traže na korištenje suprotna odredbi 
članka 6. stavka 1. i 2. toga Zakona. 

 
Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je žalitelj  dana 02. rujna 2011. godine podnio 
zahtjev za pristup informacija, kojim je od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu 
i ruralnom razvoju zatražio dostavu, elektronskim putem, najnovijih podataka članova 
OPG-a za područje grada Opuzena, Metkovića i Ploča, te općina Slivno i Kula Norinska. 
Nadalje, iz spisa predmeta razvidno je da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju rješenjem, Klasa: UP/I-008-01/11-07/0001, Urbroj: 343-
0100/11-11-001, od 16.09.2011. godine, odbila žaliteljev zahtjev za pristup 
informacijama temeljem članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, zbog toga 
što se  tražena informacija odnosi na osobne podatke koji su zaštićeni Zakonom o 
zaštiti osobnih podataka. U obrazloženju navedenog rješenja prvostupanjsko tijelo 
navodi članak 7. stavak 10. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava koji 
propisuje kako se podaci iz Upisnika za potrebe izvješćivanja javnosti mogu koristiti 



isključivo u nepersonaliziranom obliku, te se još navode članci 7. i 11. Zakona o zaštiti 
osobnih podataka, kao razlog zbog kojeg je odbijen zahtjev Udruge UZOG. 

 
U ovom postupku je utvrđeno da  su tražene informacije  osobni podaci koji su 

zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 11. 
stavaka 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka.  

 
Agencija za zaštitu osobnih podataka smatra kako ne postoji javni interes da 

Udruga UZOG dobije tražene informacije, odnosno kako prevladava interes za zaštitom 
osobnih podataka. 

Naime, Udruga UZOG se u žalbi na predmetno rješenje poziva na činjenicu da 
će joj traženi podaci biti potrebni kako bi mogla kontrolirati provedbu natječaja za 
prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta kojeg će grad Opuzen raspisati. 

Ova Agencija smatra kako bi takva kontrola imala smisla tek nakon provedenog 
natječaja, a ne prije nego što je natječaj uopće raspisan, odnosno kako bi kontrola 
kandidata koji su zadovoljili na spomenutom natječaju bilo najbolje rješenje, u kojem 
slučaju ne bi došlo do povrede osobnih podataka drugih osoba. 

 
 Na temelju provedenog žalbenog postupka, Agencija za zaštitu osobnih 

podataka je utvrdila da je prvostupanjsko tijelo pravilno postupilo kada je odbilo zahtjev 
za pristup informacijama. 
        
  Slijedom navedenog, prigovori i navodi iznijeti u žalbi ne mogu se prihvatiti niti 
utjecati na drugačije rješenje u ovoj upravnoj stvari. 
 

Stoga je na temelju članka 116. stavka 1. točka 3.  Zakona o općem upravnom 
postupku, odlučeno kao u izreci ovog rješenja.  
 
Uputa o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može 
pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od 
dana dostave rješenja.             
                                                                              

 
PO OVLASTI RAVNATELJA 

 
NAČELNICA ODJELA 
ZA ZAŠTITU PRAVA 

NA PRISTUP INFORMACIJAMA 
 

mr. sc. Dubravka Bevandić 
 

Dostaviti: 
1. Udruga za zaštitu obiteljskog gospodarstva na društvenom zemljištu 

………, 20 355 Opuzen 
2. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

Službenik za informiranje 
Ulica grada Vukovara 269 d, 10 000 Zagreb  

3. Pismohrana  - ovdje 
 
 
  


