Imate poteškoća sa prikazom poruke? Prikaz u pregledniku

Newsle er Povjerenika za informiranje - veljača 2017.
U jeku je prikupljanje godišnjih izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama od jela javne vlas putem aplikacije “Godišnja izvješća” koja je dostupna
na adresi h p://izvjesca.staro.pristupinfo.hr/ i to unošenjem dostavljenih korisničkih
podataka. Ako utvrdite da jelo javne vlas nije dobilo jedinstvene korisničke podatke, o
tome obavijes te Povjerenika u svrhu dodjele novih podataka isključivo na e-mail adresu
izvjescezppi@staro.pristupinfo.hr. Rok za podnošenje izvješća jela javne vlas je 10.
veljače 2017.
Povjerenica za informiranje dužna je do 31. ožujka podnije Hrvatskom saboru godišnje
izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama, koje će sadržava i podatke
prikupljene od jela javne vlas .
---Objavljen je plan edukacija u 2017. godini. U okviru programa koje nudi Državna škola za javnu upravu, uz 5 redovi h
edukacija o pravu na pristup informacijama, službenici Ureda povjerenika za informiranje će u suradnji s
Ministarstvom uprave održa i 5 edukacija o ponovnoj uporabi otvorenih podataka, te u suradnji s Uredom za
udruge Vlade RH i 3 edukacije o provedbi savjetovanja s javnošću. Također, planirani su i mjesečni tematski
webinari za jela javne vlas , kao i za korisnike prava na pristup informacijama (građane, udruge, medije), koji će se
održava planiranim danima od 14:00 sa , a trajat će oko 40 minuta. Teme koje ćemo na ovaj način obradi , kao i
datume
održavanja
webinara
i
edukacija
u
DŠJU
možete
pogleda
na
poveznici
h p://staro.pristupinfo.hr/category/brzi-pristup/edukacije-i-radionice/.
Za webinare se možete prijavi na poveznici h ps://connect.carnet.hr/informiranje/, unošenjem svog imena i
prezimena kao gost (nije potrebna lozinka), a za edukacije u Državnoj školi za javnu upravu putem portala
www.dsju.hr.
---Predstavljamo novu publikaciju koju smo izradili uz potporu Zaklade Konrad Adenauer kao doprinos standardizaciji u
primjeni zakonske obveze provedbe savjetovanja s javnošću na lokalnoj razini - Priručnik za provedbu savjetovanja s
javnošću za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave. Priručnik i pripadajuće Smjernice za provedbu
članka 11. Savjetovanje s javnošću, izrađene su temeljem uočenih poteškoća i propusta u primjeni u postupcima
provedbe anali čkih praćenja i postupanja po predstavkama građana.
Priručnik za provedbu savjetovanja s javnošću za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave dostupan je u
elektroničkoj verziji na poveznici h p://staro.pristupinfo.hr/dokumen -i-publikacije/. Na navedenoj poveznici su
dostupne i e-verzije publikacija Ostvari svoje pravo na informaciju: Vodič za korisnike Zakona o pravu na pristup
informacijama i Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama – Priručnik za službenike za informiranje u
jelima javne vlas . Spomenute publikacije dostupne su i u skanom obliku.
---Objavljeni su rezulta anali čkog praćenja o postupanju prema Upu o objavi izvješća godišnjih ﬁnancijskih izvješća
trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica te javnopravnih jela, a možete ih
pogleda u dijelu STUDIJE na poveznici h p://staro.pristupinfo.hr/dokumen -i-publikacije/. Navedeno ujedno
predstavlja provedbu mjera za pos zanje ﬁnancijske transparentnos (4.6. i 4.7.) Akcijskog plana za provedbu
međunarodne inicija ve Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj 2014.-2016.
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