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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 



Pravna osnova primjene Zakona o pravu na pristup informacijama  

 

 

 

• Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda 

Republike Hrvatske)  

 

• Zakon o Vladi RH (NN 150/11, 119/14, 93/16 i116/18) - Vlada obavlja izvršnu vlast u skladu 

s Ustavom i zakonom 

 

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne 

uprave (NN  93/16, 104/16, 116/18) – ustrojavaju se ministarstva, državni uredi i državne 

upravne organizacije i njihov djelokrug 

 

• Zakon o općem upravnom postupku (NN 49/09) 

 

• Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07 i 86/12) 

 

• Poslovnik Vlade RH (NN 154/11, 122/11, 7/13, 61/15, 99/16 i 57/17) – uređuje ustrojstvo, 

način rada, način odlučivanja te vrste akata koje donosi Vlada 

 

• Uredba o Uredu predsjednika Vlade RH (NN 145/13) - djelokrug i unutarnje ustrojstvo 

Ureda predsjednika Vlade, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, način rada, okvirni broj 

potrebnih državnih službenika, te druga pitanja od značaja za rad Ureda 
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Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 
  

 

Uredba o Uredu predsjednika Vlade RH (NN 145/13) - obavlja savjetodavne, analitičke, 

stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade 
 

Unutarnje ustrojstvo Ureda 

Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade (službenik za informiranje) 

Služba za odnose s javnošću 

 

 

Služba za javne politike i potporu predsjedniku: 

• poslovi izravne komunikacije s građanima (upiti, predstavke i žalbe građana i slično), 

poslovi vezani uz provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i rješavanja 

pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, te opći, 

administrativni i organizacijski poslovi potrebni za izvršavanje dužnosti predsjednika Vlade 

 

 

Služba za odnose s javnošću:  

Odjel za medije i analitiku 

Odjel za online komunikaciju  
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Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 
 

 

Služba za javne politike i potporu predsjedniku 

    *službenica i zamjenica službenice za informiranje 

• provedba Zakona o pravu na pristup informacijama u Vladi, koordinacija rada u vezi s 

provedbom Zakona u Vladinim uredima i službama 
 

Načini ostvarivanja prava na pristup informacijama: 

• pisanim putem: 

         poštom 

         neposredno dolaskom 

         faxom 01/6303-019  

         e-mail službenice za informiranje ida.cosic@vlada.hr  

         e-mail zamjenice službenice za informiranje – ivana.penic@vlada.hr  

 

• Usmeno: telefon službenice i zamjenice službenice za informiranje 01/4569-228  

 

Upiti građana – način ostvarivanja: 

• pisanim putem: 

         poštom 

         dolaskom –predaja u pisarnici 

         e-mail: gradjani@vlada.hr  

 

• usmeno: telefon - 01/6303-209, 01/4569-278, 01/6303-219, 01/6303-823 
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Odluka o određivanju službenika za informiranje Vlade RH 

 
 

• službenica i zamjenica službenice za informiranje za svoj rad neposredno odgovaraju 

predstojniku Ureda predsjednika Vlade  

• ovlast za potpisivanje akta kojim se rješavaju pojedini zahtjevi za pristup informacijama 

 

• obavljaju poslove koji su im Zakonom stavljeni u djelokrug 

• koordiniraju rad u Vladinim uredima i službama 

• surađuju s ministarstvima (službenicima za informiranje -ovisno o nadležnosti predmetne 

problematike) 

• surađuju u radu s Uredom povjerenika za informiranje 

• vode evidenciju službenika za informiranje 

• održavaju edukacije i koordinacije  

• održavaju individualne edukacije s novoimenovanim službenicima za informiranje 

• sukladno Zakonu vode Upisnik o svim zahtjevima 

• sastavljaju godišnje izvješće, skupno 

 

• Odlukom je određeno da su Glavno tajništvo Vlade, Ured predsjednika Vlade, Vladini 

uredi i službe, dužni učiniti dostupnim službene dokumente koje su predmet traženja u 

zahtjevu (u slučaju da se radi o klasificiranim podacima postupa se sukladno Zakonu o 

tajnosti podataka) 
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Vlada Republike Hrvatske 
 

 

Službenica i zamjenica službenice za informiranje Vlade koordiniraju rad i suradnju 

službenika za informiranje ministarstva, središnjih državnih ureda, državnih upravnih 

organizacija i Vladinih Ureda i službi 

 

20 ministarstva 

 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 

 Ministarstvo unutarnjih poslova 

 Ministarstvo obrane 

  Ministarstvo financija 

 Ministarstvo pravosuđa 

 Ministarstvo uprave 

 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja 

 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 

 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

 Ministarstvo kulture 

 Ministarstvo turizma 

 Ministarstvo poljoprivrede 

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 

 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 

 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

 Ministarstvo hrvatskih branitelja 

 Ministarstvo zdravstva 

 Ministarstvo državne imovine 
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Vladini uredi i službe 

 Ured predsjednika Vlade 

 Ured za protokol 

 Ured za zakonodavstvo 

 Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava 

 Ured za unutarnju reviziju 

 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova 

 Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH 

 Ured komisije za odnose s vjerskim zajednicama 

 Ured za udruge 

 Ured za ravnopravnost spolova 

 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 

Središnji državni uredi 

 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 

 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu  

 Središnji državni ured za šport 

 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 

 Središnji državni ured za Hrvate izvan RH 

 Državni inspektorat 

Državne upravne organizacije 

 Državna geodetska uprava 

 Državni hidrometeorološki zavod 

 Državni zavod za intelektualno vlasništvo 

 Državni zavod za mjeriteljstvo 

 Državni zavod za statistiku 
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Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske 
 

 

Služba za odnose s javnošću (Zakon o medijima i Zakon o elektroničkim medijima): 
 

Odjel za medije i analitiku 

• izvještavanja javnosti o radu i politikama Vlade 

• medijsko praćenje rada Vlade  

• priprema i provedba medijskih kampanja i događanja vezanih za rad i program Vlade 

• koordiniranje odnosa s javnošću Vlade i ministarstava 

• analiza medijskih objava i drugi poslovi 
 

Način dobivanja informacija: 

• pisanim putem: e-mail: press@vlada.hr  

•   telefonom: 01/4569-239 
 

Odjel za online komunikaciju 

• informiranje javnosti o radu Vlade putem internetskog portala i društvenih mreža 

(Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) 

• poslovi koordinacije i nadzora provedbe projekta e-Građanin – posebice stvaranje 

Središnjeg državnog portala 
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Postupanje tijela javne vlasti u rješavanju zahtjeva 
 

 

zaprimanje zahtjeva 

• službenica i zamjenica službenice za informiranje Vlade –zahtjev korisnika za pristup 

informacijama i ponovnu uporabu 

• prakticira se telefonska komunikacija s korisnicima –brže dobivanje informacije 
 

 

urudžbiranje 

• Služba za uredsko poslovanje Glavnog tajništva Vlade (prijepis, pismohrana i drugi poslovi) 

• klasifikacijska oznaka i urbroj sukladno Uredbi o uredskom poslovanju  

 
 

informacija 

• dostava informacija službenici i zamjenici službenice za informiranje ovisno o predmetu 

traženja (Vladini uredi i službe sukladno Odluci o imenovanju službenice i zamjenice 

službenice za informiranje Vlade obvezani na suradnju) 

• konzultacije s neposredno nadređenima o svakom pojedinom zahtjevu 
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Postupanje tijela javne vlasti u rješavanju zahtjeva 
 

   

          

rješavanje i odlučivanje o zahtjevu:  

• službenik za informiranje - sukladno članku 23. Zakona o pravu na pristup informacijama, 

osim u dijelu koji podliježe ograničenjima članka 15. navedenog Zakona – Koordinacija za 

sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje  

 

 

davanje informacije, rješenje o odbijanju, rješenje o  odbacivanju, djelomično usvajanje 

zahtjeva:  

•  službenik za informiranje upućuje odgovor – potpisuje akt 

•  brzi pristup upućivanja odgovora neovisno o zakonskom roku  
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Postupanje tijela javne vlasti – podnesci i novinarski upiti 
 

 

 

zaprimanje 

• Odjel za medije i analitiku – novinarski upiti  

• Služba za javne politike i potporu predsjedniku - predstavke fizičkih i pravnih osoba  

 

urudžbiranje 

• Služba za uredsko poslovanje Glavnog tajništva Vlade 

 

informacija 

• Odjel za medije i analitiku – suradnja s ministarstvima u davanju odgovora 

• predstavke fizičkih i pravnih osoba – ministarstva  
 

 

rješavanje 

• novinarski upiti – sukladno Zakonu o medijima – ovisno o novinarskim rokovima  

• predstavke fizičkih i pravnih osoba – najkraći mogući rok - upućivanje na nadležno 

postupanje ministarstvima 
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Postupanje tijela javne vlasti  

podnesci i novinarski upiti koje zaprimi službenica i zamjenica službenice 

za informiranje 

 
 

- članak 23. stavak 1. točka 6. – obavijest bez odgode - podnesak se ne smatra zahtjevom, 

uz uputu korisniku na način ostvarivanja traženja 

 

- postupanje sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku – izravno 

upućivanje na nadležno tijelo 
 

 

upućivanje odgovora 

• Odjel za medije – novinarski upiti – u potpisu Odjel za medije 

• Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade – obavijest o postupanju stranci – u 

potpisu predstojnik 
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Provedba testa razmjernosti i javnog interesa 

 
 

• zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija – službenica i zamjenica 

službenice za informiranje Vlade 

 

• obavijest korisniku o produženja roka s razlogom istog, sukladno članku 22. Zakona 

 

• klasificiran podatak – Glavno tajništvo Vlade – prethodno pribavljeno mišljenje UVNS 

(upućuje kompletnu dokumentaciju) 

 

• test razmjernost i javnog interesa - Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske 

branitelje –  ograničenja iz članka 15. Zakona 

 

• rasprava i zauzimanje stava tijela javne vlasti (vlasnika informacije), sukladno zakonskim 

odredbama 

 

• zaključak Koordinacije – predsjednik Koordinacije - potpredsjednik Vlade i ministar 

 

• službenica i zamjenica službenice za informiranje Vlade postupaju sukladno zaključku 

Koordinacije – provodi odluku tijela javne vlasti 
 

 

Napomena: samo vlasnik informacije može donijeti Odluku o deklasifikaciji  

  – sjednica Vlade – rješenje službenice ili zamjenice službenice za informiranje 
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Cilj edukacija/koordinacija službenika za informiranje u sustavu Vlade 

 
 

 

• pravilna provedba Zakona 

 

• učinkovita primjena Zakona u tijelima javne vlasti u sustavu Vlade 

 

• kontinuitet stručnog osposobljavanja službenika za informiranje 

 

• prevladavanje poteškoća s kojima se tijela javne vlasti susreću u svakodnevnoj primjeni 

Zakona 

 

• razmjena iskustava tijela javne vlasti unutar sustava Vlade 

 

• koordiniran rad u komunikaciji s tijelima javne vlasti i korisnicima prava na pristup 

informacijama 

 

• zauzimanje jednakog stava u postupanju s korisnicima 

 

• stvaranje nove prakse u svakodnevnom radu  
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