Imate poteškoća sa prikazom poruke? Prikaz u pregledniku

Newsle er Povjerenika za informiranje – veljača/ožujak 2018.
Objavljene smjernice za primjenu Zakona o pravu na pristup
informacijama
Povjerenik za informiranje je, u cilju standardizacije pojedinih
odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, a ponukan
učestalim upi ma i temeljem uočenih nedoumica u primjeni ZPPI
od strane jela vlas , izradio i objavio na svojim internetskim
stranicama 3 važna doprinosa zakoni jem postupanju od strane
jela javne vlas .
-Kako bi se razjasnio odnos između prava vijećnika da dobivaju
odgovore i dokumente od predstavničkih i izvršnih jela, odnosno
njihovih upravnih i stručnih službi te trgovačkih društava u
vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s
jedne strane, te postupanja u predme ma ostvarivanja zahtjeva
za pristup informacijama sukladno Zakonu u pravu na pristup
informacijama s druge, izrađene su Smjernice za provedbu
Zakona o pravu na pristup informacijama: Vijećnička pitanja i
Zakon o pravu na pristup informacijama.
-U praksi Povjerenika za informiranje učestalo se uočava da se test razmjernos i javnog interesa provodi uglavnom
nepravilno i me otežava ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i odlučivanje po žalbi, ali i stvara dojam o
zatvorenos jela javne vlas , jer su ona u dvojbi kako da provedu test i, imajući u vidu zaš tu interesa zbog kojih je
ograničenje propisano, sklonija informaciju zaš
, nego omogući pristup. Ispravnoj provedbi ovog postupka
trebale bi doprinije Smjernice za test razmjernos i javnog interesa.
-Smjernice za primjenu odredbe o zlouporabi prava osigurat će službenicima za informiranje u jelima javne vlas
okvir za odlučivanje u pitanjima koja je potencijalno moguće kvaliﬁcira kao zlouporabu prava te pomoći deﬁnira
elemente koje treba uze u obzir pri razmatranju tog pitanja. Posljedično, ove Smjernice trebaju onemogući
potencijalnu zlouporabu ovog ins tuta koja dovodi do nezakonitog uskraćivanja pristupa informacijama korisnicima,
ali i zaš
integritet ins tucija i osigura njihovo normalno funkcioniranje na korist šire zajednice.
-Smjernice za javnost rada prvenstveno su odnose na reguliranje i dobru praksu vezano uz nastojanje šire javnos
koja želi izvrši neposredan uvid u rad jela javne vlas koja su ujedno nositelji vlas , kao što su Hrvatski sabor ili
Vlada Republike Hrvatske, kao i predstavnička jela lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica (općinska i gradska
vijeća, županijske skupš ne, Gradska skupš na Grada Zagreba). Osim tog primarnog kruga jela javne vlas , javnost
rada odnosi se na kolegijalna jela drugih jela javne vlas , od državnih jela, agencija i njihovih vijeća, ustanova,
komora i drugih, kao što su posebna vijeća, povjerenstva i slično.
Izrada ovih Smjernica ujedno je i provedba ak vnos iz Akcijskog plana za provedbu Strategije suzbijanja korupcije
2015-2020, za 2017.-2018., a objavljene su na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje na poveznici
h p://staro.pristupinfo.hr/pravni-okvir/, u rubrici Upute i smjernice, i to u word i pdf verziji.
---Povjerenica za informiranje podnijela Izvješće o primjeni PSI Direk ve i stanju ponovne uporabe informacija u
Hrvatskoj
U prosincu 2017., Povjerenik za informiranje je po prvi puta izvijes o Europsku komisiju dostavom podataka o
primjeni PSI Direk ve i stanju ponovne uporabe informacija putem izvješća kojeg, sukladno članku 35. stavku 3.
Zakona o pravu na pristup informacijama, Povjerenik svake 3 godine podnosi Komisiji, o dostupnos informacija za
ponovnu uporabu, a osobito o uvje ma korištenja, isključivim pravima, napla troškova te postupanju po pravnim
lijekovima.
U svrhu prikupljanja podataka za navedeno izvješće, povjerenica je u prvoj polovici 2017. upu la na 219 jela javne
vlas (državna jela i uredi Vlade RH, jela državne uprave, agencije i druge samostalne pravne osobe s javnim
ovlas ma RH, komore, JLP(R)S (županije i veći gradovi) i ostale pravne osobe koje su nadležne za vođenje skupova
podataka) specijalizirani Upitnik o provedbi zakonskih odredbi o ponovnoj uporabi informacija i otvorenim podacima
te dobroj praksi, kojeg su ispunjavali službenici za informiranje, u suradnji s odgovarajućim organizacijskim
jedinicama i osobama koje su odgovorne za pripremu i objavu podataka na portalu otvorenih podataka, ako su iste
imenovane.
---Obilježavanje Međunarodnog dana otvorenih podataka 2018.
Povjerenica za informiranje, u suradnji s Hrvatskom udrugom za otvorene sustave i Internet (HrOpen) i njenom
ekspertnom skupinom Programiraj za Hrvatsku (Code for Croa a), uz partnerstvo Sveučilišnog računskog centra
Sveučilišta u Zagrebu (Srce) i udruge GONG, a s ciljem 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 vidje program i pročita izvještaj s ovogodišnjeg Open Data Day.

---Potpisan Ugovor o ﬁnanciranju za ESF projekt "Jačanje kapaciteta jela javne vlas , udruga, građana i medija za
provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama"
Povjerenica za informiranje dr.sc.,Anamarija Musa, ministar rada i mirovinskog sustava, mr.sc Marko Pavić i ravnatelj
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ante Lončar potpisali su trilateralni Ugovor ﬁnanciranju za ESF projekt
UP.04.1.1.07.0001 „Jačanje kapaciteta jela javne vlas , udruga, građana i medija za provedbu Zakona o pravu na
pristup informacijama“ , ukupne vrijednost 599.922,00 HRK, a koji ima razdoblje provedbe 12 mjeseci.
S provedbom se započelo početkom listopada 2017. godine, a u narednom razdoblju održat će se sljedeće projektne
ak vnos :
3. – Radionica za udruge, građane i medije „Moje pravo na informaciju“, Osijek, Vijećnica Županijske
skupš ne Osječko-baranjske županije, Trg A. Starčevića 2
3. – Radionica za službenike TJV „Za transparentnost i otvorenost jela javne vlas : Uspješna primjena
Zakona o pravu na pristup informacijama“, Osijek, Vijećnica Županijske skupš ne Osječko-baranjske
županije, Trg A. Starčevića 2
4. – Radionica za udruge, građane i medije „Moje pravo na informaciju“, Dubrovnik, Velika vijećnica, Pred
dvorom 1
4. – Radionica za službenike TJV „Za transparentnost i otvorenost jela javne vlas : Uspješna primjena
Zakona o pravu na pristup informacijama“, Dubrovnik, Velika vijećnica, Pred dvorom 1
4. – Webinar za korisnike „Kako ostvari pravo na pristup informacijama“
5. – Webinar za jela javne vlas „Osobni podaci – kako postupa po zahtjevu za pristup informacijama“
6. – Webinar za korisnike „Kako ostvari pravo na pristup informacijama“
9. – Webinar za jela javne vlas „Savjetovanja s javnošću“
9. – Webinar za korisnike „Kako ostvari pravo na pristup informacijama“
Više o prijavama, planiranim ak vnos ma unutar projekta i rezulta ma provedbe projekta možete pročita na
poveznici h p://staro.pristupinfo.hr/esf-projekt-povjerenika-za-informiranje/.
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