
Imate poteškoća sa prikazom poruke?  Prikaz u pregledniku

Newsle�er Povjerenika za informiranje - lipanj 2017.

Povjerenica za informiranje je Hrvatskom saboru podnijela Izvješće o provedbi Zakona o
pravu na pristup informacijama za 2016. godinu, sukladno svojoj zakonskoj obvezi. Tekst
izvješća objavljen je na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje i na internetskim
stranicama Hrvatskog sabora. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje, kojim
je Hrvatskom saboru predložila da predmetno izvješće prihva�.

O tome kako su �jela javne vlas� �jekom 2016. godine primjenjivala Zakon o pravu na
pristup informacijama i o tome kako su korisnici rabili mogućnos� koje im zakonski okvir
pruža za pribavljanje informacija i ponovnu uporabu otvorenih podataka, te postupanju
Povjerenika za informiranje u području zaš�te, praćenja i promicanja prava na pristup

informacijama izrađen je i Sažetak Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama na hrvatskom i
engleskom jeziku.

----

Povjerenica za informiranje priprema izvješće Europskoj komisiji o dostupnos� informacija za ponovnu uporabu, a
osobito o uvje�ma korištenja, isključivim pravima, napla� troškova te postupanju po pravnim lijekovima, sukladno
članku 13. Direk�ve 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direk�ve 2003/98/EZ o
ponovnoj uporabi informacija javnog i članku 35., stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. S obzirom na
propisani trogodišnji interval, Povjerenica je pokrenula proces prikupljanje podataka od �jela javnih vlas� o stanju i
dostupnos� otvorenih podataka te praksama omogućavanja dostupnos� informacija za ponovnu uporabu. Proces
prikupljanja podataka temelji se na upitniku o provedbi odredbi zakonskih odredbi o ponovnoj uporabi informacija
te dobroj praksi, koji je elektroničkim putem dostavljen određenim skupini �jela javne vlas�.

Podsjećamo, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, kojim je preuzeta Direk�va o ponovnoj uporabi
informacija, sva �jela javne vlas� dužna su objavljiva� informacije u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s
otvorenim standardima, osobito svoje baze i registre (upisnike, očevidnike, popise, liste i druge strukturirane
informacije) kao otvorene podatke, na svojoj internetskoj stranici te na Portalu otvorenih podataka, osim ako su iste
izuzete od primjene Zakona iz zakonom propisanih razloga, kao i osigura� postupanje prema zahtjevu za ponovnu
uporabu informacijama te postupa� po ostalim odredbama Zakona, osiguravajući jednakost korisnika i
transparentnost.

O rezulta�ma i nalazima iz izvješća ovisit će ocjena Europske komisije, koja pra� primjenu europske pravne stečevine
u nacionalom kontekstu kao i uspjeh Republike Hrvatske u području otvorenih podataka u odnosu na druge države
članice. Napominjemo da je Republika Hrvatska u prošlogodišnjem praćenju zauzela 14. mjesto.

----

U okviru edukacijskog ciklusa Povjerenika za informiranje planiranog u 2017. godini, do sada je održano 15
edukacija, i to 4 krojene edukacije za medije, JLPRS i �jela državne uprave, 6 u suradnji s Državnom školom za javnu
upravu (3 na temu Pravo na pristup informacijama, 2 na temu Ponovna uporaba otvorenih podataka i 1 Savjetovanja
s javnošću), kao i  5 tematskih webinara. Datume i teme webinara i edukacija u DŠJU do kraja 2017. godine možete
pogleda� na poveznici

h�p://staro.pristupinfo.hr/category/brzi-pristup/edukacije-i-radionice/

----

Povjerenica za informiranje, u okviru svog Zakonom o pravu na pristup informacijama utvrđenog djelokruga rada
redovito pra� primjenu pojedinih odredbi Zakona, prema utvrđenoj metodologiji. Posljednje u nizu objavljeno je
cjelovito Anali�čko izvješće 5/2016 Povjerenika za informiranje Provedba savjetovanja s javnošću u �jelima državne
uprave i uredima Vlade RH u 2016. godini  kojim je analizirana dosljednos� provedbe članka 11. Zakona o pravu na
pristup informacijama u odnosu na akte koji su doneseni i objavljeni u Narodnim novinama �jekom 2016. godine, a 
za koje je postojala obveza provedbe savjetovanja s javnošću. 

Temeljni nalazi praćenja za zakone i uredbe pokazuju kako je savjetovanje s javnošću  za zakone i uredbe provedeno
tek za 32 ili nešto više od trećine propisa (38,1%), s �me da su se savjetovanja provodila češće za zakone (20 zakona
ili 47,62%), nego za uredbe (12 uredbi ili 28,57%). Drugim riječima, za 61,9% zakona i uredbi nije provedeno
savjetovanje s javnošću putem portala e-Savjetovanja, što je bila obveza nositelja izrade nacrta, odnosno Vlade kao
predlagatelja ili donositelja �h propisa sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Dodatno, od
320 pravilnika, koji su stupili na snagu �jekom 2016. godine, savjetovanje je provedeno  za njih 133, odnosno 41,5%.
Savjetovanja su se provodila i za 66,66% programa, 50% smjernica, 83,33% strategija i planova, te 50%  kodeksa, dok
se za 8 kriterija i 6  standarda nije provodilo savjetovanje. Cjelovito Anali�čko izvješće Provedba savjetovanja s
javnošću u �jelima državne uprave i uredima Vlade RH u 2016. godini  možete pogleda� na poveznici

h�p://staro.pristupinfo.hr/dokumen�-i-publikacije/
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