
Imate poteškoća sa prikazom poruke?  Prikaz u pregledniku

Newsle�er Povjerenika za informiranje – svibanj/lipanj 2018.

Povjerenica za informiranje podnijela Izvješće o provedbi Zakona o
pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Povjerenica za informiranje podnijela je Hrvatskom saboru Izvješće o
provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu, u
skladu s djelokrugom rada i povjerenim joj zadacima. U izvješću su
izneseni podaci prikupljeni 4.683 ili 79,93% od ukupno 5.859 �jela
javne vlas�, a čije je podnošenje ujedno bila zakonska obveza �jela
javne vlas�.

U Izvješću je iznesena opća ocjena stanja - usprkos većem intenzitetu
objavljenih informacija na internetu, povećanom broju provedenih
savjetovanja s javnošću te nešto kvalitetnijem rješavanju zahtjeva
korisnika, koji su rezultat bolje osposobljenos� �jela javne vlas� za
provedbu Zakona i veće svijes� službenika i korisnika, i dalje ostaje
značajan prostor za jačanje transparentnos� i otvorenos� �jela javne
vlas� kao temeljnih principa na kojima se temelji javni sektor, a

osobito za jačanje svijes� korisnika o njihovom pravu na informaciju i sudjelovanju u procesu donošenja odluka.

Također, detaljno su opisani svi najznačajniji problemi u provedbi Zakona te istaknu� prijedlozi i preporuke
Povjerenice za informiranje, kojima su oblikovane mjere za otklanjanje nedostataka i nepravilnos�.

Rasprava o izvješću pred saborskim plenumom očekuje se prije ljetne stanke Hrvatskog sabora.

Izvješće, kao i Sažetak Izvješća možete pronaći u rubrici ovdje.

----

Objavljeno anali�čko izvješće Transparentnost dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama na
natječajima

Povjerenica za informiranje provela je analizu transparentnos� dodjele bespovratnih sredstava neprofitnim
organizacijama na natječajima i javnim pozivima na uzorku od 5 �jela javne vlas�, od čega su 3 �jela državne uprave
(Ministarstvo znanos� i obrazovanja, Ministarstvo kulture, Središnji državni ured za šport), 1 agencija (Agencija za
elektroničke medije) i 1 zaklada (Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva). Analiza transparentnos� dodjele
bespovratnih sredstava ujedno predstavlja provedbu mjere iz Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju
suzbijanja korupcije 2015.-2020.

U svrhu jačanja transparentnos� pri dodjeli bespovratnih sredstava za financijsku potporu udrugama, ustanovama i
drugim korisnicima, u suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, izrađeno je anali�čko izvješće te su
utvrđene preporuke za poboljšanje stanja, temeljem uočenih nedostataka u ispunjavanju obveza koje pred �jela
javne vlas� stavljaju Zakon o pravu na pristup informacijama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te drugi relevantni
zakoni i podzakonski propisi. Analizu s preporukama možete pogleda� ovdje.

----

Održana Međunarodna konferencija Povjerenika za informiranje Petnaest godina prava na pristup informacijama
u Hrvatskoj

Međunarodnom konferencijom u organizaciji Povjerenice za informiranje pod nazivom Petnaest godina prava na
pristup informacijama u Hrvatskoj, održanom 11. svibnja 2018., obilježeno je 15 godina primjene pravnog okvira za
ostvarivanje prava na pristup informacijama u Republici Hrvatskoj, utemeljenog Zakonom o pravu na pristup
informacijama iz 2003. te ojačanog usvajanjem novog Zakona 2013. godine. S ciljem kontekstualiziranja izazova s
kojima se susreću države i drugi dionici procesa usmjerenog na ostvarenje transparentne i otvorene vlas�,
Konferencija je kroz tri panela okupila eminentne stručnjake s područja prava na pristup informacijama i suzbijanja
korupcije, uključujući predstavnike ins�tucija nadležnih za zaš�tu navedenog prava i s iskustvom nadzora nad
primjenom zakonodavnog okvira iz zemalja regije te predstavnike civilnog društva, medija i akademske zajednice iz
Hrvatske, Škotske, Sjedinjenih Američkih država, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Albanije.

Panel Pravo na pristup informacijama: pravo, zakoni i zaš�ta donio je osvrte i analize pripadnika akademske
zajednice, čije je uže područje interesa pravo na pristup informacijama, javna uprava i transparentnost, a panel
Pristup informacijama iz perspek�ve povjerenika pregled prak�čne primjene prava na pristup informacijama u
zemljama u okruženju, dok je posljednji panel Pristup informacijama: Izazovi i implikacije bio posvećen pravu na
pristup informacijama iz perspek�ve korisnika.

Konferencija predstavlja ak�vnost u okviru operacije Jačanje kapaciteta �jela javne vlas�, udruga, medija i građana
za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, koja se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda, iz
Prioritetne osi ‘Dobro upravljanje’ Opera�vnog programa ‘Učinkovi� ljudski potencijali’, a koju Povjerenik provodi u
razdoblju 1. listopada 2017.-30. rujna 2018.

Detaljan izvještaj o izlaganjima na panelima i program možete pročita� ovdje.

----

Najava besplatnih edukacija i webinara o pravu na pristup informacijama u okviru provedbe ESF projekta Jačanje
kapaciteta �jela javne vlas�, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama

5. lipnja 2018. – 3. webinar u sklopu ESF projekta namijenjen svim zainteresiranim korisnicima prava na
pristup informacijama, s početkom u 14:00 sa� o temeljnim načinima ostvarenja prava na pristup
informacijama. Detaljnije informacije nalaze na staro.pristupinfo.hr
7. lipnja 2018. – regionalna radionica za korisnike prava na pristup informacijama „MOJE PRAVO NA
INFORMACIJU“, od 14:00-17:00 sa�, u Zagrebu, u prostorijama Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara
72/V.
8. lipnja 2018. - regionalna radionica za �jela javne vlas� s područja Zagrebačke županije „ZA
TRANSPARENTNOST I OTVORENOST TIJELA JAVNE VLASTI: USPJEŠNA PRIMJENA ZAKONA O PRAVU NA
PRISTUP INFORMACIJAMA“, od 8:30-13:00 sa�, u dvorani Mediteran hotela Interna�onal, Miramarska cesta
24, Zagreb.

Detaljnije informacije i postupak prijave nalaze na staro.pristupinfo.hr
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