Imate poteškoća sa prikazom poruke? Prikaz u pregledniku

Newsle er Povjerenika za informiranje - studeni 2016.
S ciljem ak vne komunikacije s ključnim dionicima i informiranja u području prava na
pristup informacijama, ponovne uporabe informacija i savjetovanja s javnošću, Povjerenik
za informiranje pripremio je dvomjesečni newsle er.
U prvom izdanju newsle era predstavljamo Vam nekoliko korisnih alata koje je izradio
Povjerenik za informiranje, uz potporu Britanskog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj, a
koji su prethodno predstavljeni na tribini "Što smo ostvarili i što nas dijeli od
transparentne vlas ?", organiziranoj u povodu obilježavanja Međunarodnog dana prava
na pristup informacijama – 28. rujna 2016.

---Tražilica odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda - TOM, predstavlja koristan alat
jelima javne vlas prilikom odlučivanja o zahtjevima za pristup ili ponovnu uporabu informacijama, kao i
korisnicima te osobito istraživačima, omogućavajući pristup dosadašnjoj upravnoj i sudskoj praksi, pristupanje
informacijama i njihovoj ponovnoj uporabi.
---Ujedno, 2014. godine izrađen i kon nuirano dopunjavan Popis jela javne vlas u Republici Hrvatskoj, od ove godine
dostupan je i putem aplikacije koja omogućava pretraživanje prema određenim kriterijima, kao i ekstrakciju u
ponovno uporabljivom formatu. Popis je neizostavan alat u obavljanju poslova Povjerenika, osobito prikupljanja
godišnjih izvješća te ga je moguće koris
za razne svrhe od strane jela javne vlas i korisnika, primjerice portala
imamopravozna .org.
---U pokušaju da se građanima, udrugama i medijima približi zakonodavni okvir i način njegova učinkovitog korištenja,
kao i sam kontekst prava na pristup informacijama, Povjerenik je pripremio Ostvari svoje pravo na informaciju Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup informacijama, budući da je jekom trogodišnjeg praćenja primjene
Zakona postalo evidentno kako je potrebno jača svijest građana o njihovom pravu na informaciju kao i mogućnos
njegova ostvarivanja.
---Još jedna publikacija, namijenjena službenicima za informiranje u jelima javne vlas - Primjena Zakona o pravu na
pristup informacijama: Priručnik za službenike za informiranje u jelima javne vlas , trebala bi značajno doprinije
jačanju kapaciteta jela javne vlas za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, ubrza postupke i
spriječi šutnju uprave te u konačnici osigura zakonito ostvarivanje prava građana.
---Također, od rujna 2016. godine dostupna je engleska inačica internetske stranice Povjerenika za informiranje na
staro.pristupinfo.hr/en/.
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