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Provedba ZPPI u SBKT: 2016.g. 

 Zaprimljeni zahtjevi: 19 
 riješeni zahtjevi: 11 

 neriješeni zahtjevi: 8 (preneseni u 2017.) 

 

 Ishod rješavanja: 
 usvojeni zahtjevi: 6 

 djelomično usvojeni/odbijeni zahtjevi: 2 

 obavijesti izdane sukladno čl. 23. st. 2. ZPPI: 3 

 odbijeni zahtjevi: 0 

 

18.10.2019. 



Provedba ZPPI u SBKT: 2017.g. 

 Zaprimljeni zahtjevi: 21 (+ 8 prenesenih = 29  
  zahtjeva u rješavanju)  

 riješeni zahtjevi: 25 

 neriješeni zahtjevi: 4 (preneseni u 2018.) 

 

 Ishod rješavanja: 
 usvojeni zahtjevi: 2 

 djelomično usvojeni/odbijeni zahtjevi: 4 

 obavijesti izdane sukladno čl. 23. st. 2. ZPPI: 3 

 odbijeni zahtjevi: 18 (čl. 23. st. 5. t. 5. ZPPI: 11) 

 
18.10.2019. 



Provedba ZPPI u SBKT: 2018.g. 

 Zaprimljeni zahtjevi: 17 (+ 4 prenesena = 21  
  zahtjev u rješavanju)  

 riješeni zahtjevi: 21 

 neriješeni zahtjevi: 0  

 

 Ishod rješavanja: 
 usvojeni zahtjevi: 1 

 djelomično usvojeni/odbijeni zahtjevi: 2 

 obavijesti izdane sukladno čl. 23. st. 2. ZPPI: 3 

 odbijeni zahtjevi: 16 (čl. 23. st. 5. t. 5. ZPPI: 14) 

 
18.10.2019. 



Provedba ZPPI u SBKT: 2019.g. 

 Zaprimljeni zahtjevi: 3  

 riješeni zahtjevi: 3 

 neriješeni zahtjevi: 0  

 

 Ishod rješavanja: 
 usvojeni zahtjevi: 0 

 djelomično usvojeni/odbijeni zahtjevi: 0 

 obavijesti izdane sukladno čl. 23. st. 2. ZPPI: 0 

 odbijeni zahtjevi: 3 (čl. 23. st. 5. t. 5. ZPPI: 3) 

 

18.10.2019. 



Zlouporaba prava na pristup 
informacijama 

• Tijelo javne vlasti rješenjem će odbiti zahtjev ako 
jedan ili više međusobno povezanih podnositelja 
putem jednog ili više funkcionalno povezanih 
zahtjeva očito zloupotrebljava pravo na pristup 
informacijama, a osobito kada zbog učestalih 
zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili 
zahtjeva kojima se traži velik broj informacija dolazi 
do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja 
tijela javne vlasti (čl. 23. st. 5. t 5. Zakona o pravu na 
pristup informacijama, NN, br. 25/13 i 85/15) 

18.10.2019. 



Zlouporaba prava na pristup 
informacijama – u praksi SBKT 

• Ukupno: 28 rješenja na temelju čl. 23. st. 5. t. 5. ZPPI 

• Rješenje SBKT od 10.01.2017., Broj: 05-82/11-2016  

  2 povezana podnositelja (zaposlenici SBKT, funkcije: članovi 
  RV i UV,  sindikalni povjerenik) 

  funkcionalno povezani zahtjevi (ukupno: 9 zahtjeva  
  povezanih podnositelja; iste odnosno  
  istovrsne informacije) 

  velik broj informacija (12 registratora dokumenata –  
  ugovori, računi) 

• Rješenje PI od 22.08.2017., Kl: UP/II-008-07/17-01/53, 
Ur.br.: 401-01/05-17-2, žalba odbijena kao neosnovana. 

• Presuda VUS RH od 22.11.2017., UsII-255/17-6,  tužbeni 
zahtjev odbijen. 

18.10.2019. 



Zlouporaba prava na pristup informacijama – u 
praksi SBKT, pred. br. 05-10/1-2019 

 
• Zahtjev od 08.01.2019., broj: 05-10/1-2019 

 podnositelj zahtjeva/korisnik ppi: Udruga PP KZŽ 

  zatražene informacije: sve informacije, preslike 
dokumenata, ispisi sadržaja e – pošte i drugi elektronički 
ispisi o javnoj objavi poziva za sjednice Upravnog vijeća 
SBKT i prijave dolaska svih pravnih i fizičkih osoba na javne 
sjednice UV SBKT održane 23.11. i 20.12.2017; zatim dokazi 
za točne datume objavljivanja, vremena objavljivanja 
odnosno sate, minute i sekunde te ime i prezime osobe 
koja je bila zadužena za objavu poziva, odnosno svih 
informacija vezanih uz održavanje navedenih sjednica na 
službenim web stranicama SBKT, odnosno ime i prezime 
administratora istih stranica. Također, i sve prijave svih 
prijavljenih fizičkih i/ili pravnih osoba, dokaze za točan 
datum njihovih prijava, odnosno sate, minute i sekunde 
prijava tih osoba na gore navedene sjednice UV SBKT.  

 18.10.2019. 



Zlouporaba prava na pristup informacijama – u 
praksi SBKT, pred. br. 05-10/1-2019 

 
• Rješenje SBKT od 22.01.2019., broj: 05-10/1-2019, zahtjev 

odbijen u cijelosti na osnovi čl. 23. st. 5. t. 5. 

6 povezanih podnositelja ( Korisnik, 2 zaposlenika SBKT - 
članovi RV i UV, sindikalni povjerenik, dopredsjednica 
Korisnika; bivši zaposlenik SBKT ujedno predsjednik 
Korisnika, te 2 podnositelja s istom adresom kao i Korisnik i 
predsjednik Korisnika + punomoć predsjedniku Korisnika) 

  funkcionalno povezani zahtjevi (ukupno: 37 zahtjeva 
povezanih podnositelja: Korisnik, Podnositelj 1., 2. i 3.; 
sadržajno identičan zahtjev Podnositelja 3. ujedno 
predsjednika Korisnika) 

 tražene informacije (iste, istovrsne i njihov broj) -  (zahtjevi 
povezanih podnositelja pojedinačno navedeni u obrazloženju 
Rješenja + način rješavanja) 

opterećivanje rada i redovitog funkcioniranja SBKT kao tijela 
javne vlasti 

 

 
18.10.2019. 



Zlouporaba prava na pristup informacijama – u 
praksi SBKT, pred. br. 05-10/1-2019 

   
 

• Rješenje PI od 05.03.2019., Klasa: UP/II-008-07/19-
01/143, Urbroj: 401-01/06-19-2, žalba žalitelja 
Udruge PP KZŽ odbijena kao neosnovana  

 

• Presuda VUS RH od 22.05.2019., broj: UsII-224/19-6, 
tužbeni zahtjev tužitelja Udruge PP KZŽ odbijen. 

18.10.2019. 


