GODI[NJE SAVJETOVANJE
SLU@BENIKA ZA INFORMIRANJE
Šibenik, 15. i 16. listopada 2019.

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
Republika Hrvatska

Poštovani službenici za informiranje, drage kolegice i kolege,
ove godine započinjemo s održavanjem godišnjih savjetovanja službenika za informiranje tijela
javne vlasti. Cilj nam je pružiti vam stručnu i sveobuhvatnu analizu prakse postupanja prema
Zakonu o pravu na pristup informacijama te još neposrednije nastaviti dijalog sa vama. Mišljenja
smo kako je na ovaj način moguće dodatno unaprijediti primjenu Zakona, a sve radi olakšavanja
rada službenicima za informiranje i osiguranja transparentnog i zakonitog postupanja tijela
javne vlasti.
Razmišljajući o aktualnim temama za ovaj dvodnevni stručni skup odlučili smo, uz uvodne
upravnopravne teme, obraditi dva najčešća speciﬁčna ograničenja za ostvarivanje prava na
pristup informacijama - zaštitu osobnih podataka i pozivanje na poslovnu tajnu.
Osobitu pozornost posvećujemo i položaju te ulozi službenika za informiranje.
Savjetovanje će se baviti i drugim pitanjima od interesa za službenike za informiranje, a
koncipirano je na način da se kroz diskusiju, pitanja i odgovore ostvari interakcija između
predavača i sudionika.
Stoga je u programu predviđeno da o speciﬁčnostima, s prikazom primjera iz prakse i
razlaganjem najzanimljivijih segmenata, govore znanstvenici i stručnjaci u području upravnog
prava, suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, službenici za informiranje iz niza tijela
javne vlasti, a uz stručnjake iz Ureda povjerenika za informiranje sudjelovat će i stručnjaci iz
Agencije za zaštitu osobnih podataka.
Radujemo se druženju i dijalogu s vama te se nadamo se da će naša stručna savjetovanja postati
tradicionalna i rado posjećena.

dr.sc. Zoran Pičuljan, povjerenik za informiranje
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GODIŠNJE SAVJETOVANJE SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
15.-16. listopada 2019. godine, Hotel Ivan, Amadria Šibenik
Organizator Povjerenik za informiranje, uz potporu Hrvatske zajednice županija i Šibensko-kninske županije

PROGRAM
UTORAK, 15. listopada 2019.
9.00-9.30

Dolazak i registracija sudionika

9.30-9.40

Pozdravne riječi

Moderatorica savjetovanja: mr.sc. Ina Volmut

Uvodna izlaganja - Uloga upravnog prava, upravne prakse i upravnosudske prakse u ostvarivanju
prava na pristup informacijama

9.40-10.50

prof.dr.sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
dr.sc. Zoran Pičuljan, Povjerenik za informiranje
Ante Galić, predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Anto Rajkovača, ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka
Diskusija

10.50-11.15

Stanka za kavu
Panel I: Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka - jesu li suprotstavljeni?
mr.sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na
pristup informacijama u Uredu povjerenika za informiranje, moderatorica

11.15-13.00

Branka Bet- Radelić, načelnica Službe za zaštitu osobnih podataka u Agenciji za zaštitu osobnih
podataka
Lidija Vukičević, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Muhamed Gjokaj, predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup
informacijama Crne Gore
Diskusija

13.00-14.00

Stanka za ručak
Panel II: Uloga službenika za informiranje, problemi u primjeni ZPPI-ja, primjeri dobre prakse
i prijedlozi za poboljšanje
Jagoda Botički, voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama u Uredu
povjerenika za informiranje, moderatorica
Lucija Jadrijević, savjetnica specijalistica i službenica za informiranje u Uredu povjerenika za
informiranje

14.00-15.30

Doris Šajn, službenica za informiranje u Gradu Rijeci
Vlatka Vučić Marasović, službenica za informiranje u Zadarskoj županiji, predstavnica Hrvatske
zajednice županija
Ivana Penić, zamjenica službenice za informiranje u Vladi Republike Hrvatske
Bosiljko Domazet, službenik za informiranje u Ministarstvu turizma
Diskusija

21.00

Večera uz prigodni program i druženje
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SRIJEDA, 16. listopada 2019.

Moderatorica savjetovanja: mr.sc. Ina Volmut

Panel III: Poslovna tajna kao ograničenje prava na pristup – kada i kako?
izv. prof. dr.sc. Bosiljka Britvić Vetma, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, moderatorica
mr.sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup informacijama
9.30–10.45

u Uredu povjerenika za informiranje
Hrvoje Vindakijević, savjetnik povjerenika za informiranje
mr.sc. Inga Vezmar-Barlek, zamjenica predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Diskusija

10.45-11.15

Stanka za kavu

Panel IV: Studije slučaja
Poslovna, profesionalna i porezna tajna – Hrvoje Vindakijević, savjetnik povjerenika za informiranje
11.15–12.30

Zaštita osobnih podataka – Tanja Dvorski, savjetnica specijalistica u Uredu povjerenika za
informiranje
Zlouporaba prava na pristup informacijama – mr.sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu
prava na pristup informacijama u Uredu povjerenika za informiranje i Dorotea Mendek, službenica
za informiranje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice
Diskusija
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12.30–13.30

Stanka za ručak

13.30-15.00

Pitanja, odgovori i prijedlozi

15.00-15.15

Zaključci i zatvaranje savjetovanja
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Izlagači i panelisti
savjetovanja

Dr. sc. Dario Đerđa redoviti je profesor upravnog prava, a od 2008. predstojnik Katedre za upravno pravo i
prodekan za poslovne odnose na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Izlaganjima i kao moderator aktivno je
sudjelovao na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama. Autor i koautor više od
100 objavljenih znanstvenih i stručnih članaka te prikaza, bibliograﬁja i znanstvenih monograﬁja. Bio je član
radnih skupina za izradu više zakona među kojima se posebno ističu Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o
upravnim sporovima

Dr. sc. Zoran Pičuljan doktor je pravnih znanosti iz područja upravnog prava i uprave. Hrvatski sabor izabrao ga
je za povjerenika za informiranje u studenom 2018. U radnom vijeku obnašao je brojne dužnosti u državnoj upravi
te bio voditelj radnih skupina i/ili predstavnik predlagatelja u postupcima donošenja niza zakona u području
uprave, upravnog sudstva, službeničkog prava, prava na pristup informacijama. Predavač na visokim učilištima i
izlagač na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Autor i koautor 40- ak stručnih i
znanstvenih članaka te više knjiga u području prava, uprave i promicanja hrvatske kulture.

Ante Galić, dipl. iur., predsjednik Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Diplomirao je na Pravnom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je apsolvirao na Poslijediplomskom specijalističkom studiju iz
građanskog prava i obiteljskopravnih znanosti. Autor je više stručnih i znanstvenih radova iz područja upravnog
prava, upravnog spora te je u svojstvu predavača sudjelovao na brojnim stručnim skupovima. Kao član ACA-e
uspostavio je i intenzivirao međunarodnu stručno-znanstvenu suradnju, osobito Visokog upravnog suda
Republike Hrvatske s Državnim savjetom Francuske Republike i Saveznim upravnim sudom Republike Njemačke.

Anto Rajkovača, dipl. krim., od 2014. godine obnaša dužnost ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka
Republike Hrvatske. Certiﬁcirani je stručnjak za informacijsku sigurnost. Član je Nacionalnog vijeća za
kibernetičku sigurnost, Međuresorne radne skupine za europske poslove i Međuresorne radne skupine za
osiguravanje ulaska Republike Hrvatske u Schengenski prostor i uspostavu praćenja rada i evaluacije primjene
schengenske pravne stečevine.
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Mr. sc. Dubravka Bevandić, dipl. iur. voditeljica je Službe za zaštitu prava na pristup informacijama u Uredu
povjerenika za informiranje. Zadužena za izradu stajališta o najsloženijim pitanjima na području prava na pristup
informacijama i ponovne uporabe podataka i davanje mišljenja na prijedloge akata. Predavačica na stručnim
skupovima i edukacijama. Angažirana na brojnim međunarodnim projektima kao ekspertica, ali i kao voditeljica
projekta i/ili komponenti. Autorica brojnih stručnih i znanstvenih članaka, uputa i smjernica te publikacija s
područja prava na pristup informacijama.

Branka Bet-Radelić, dipl. iur. načelnica je Službe za zaštitu osobnih podataka u Agenciji za zaštitu osobnih
podataka. Područjem zaštite osobnih podataka bavi se od samog početka primjene propisa o zaštiti osobnih
podataka u nacionalnom zakonodavstvu RH. Ovlaštena je predavačica Zakona o općem upravnom postupku, za što
se usavršavala u okviru IPA 2008 projekta „Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku„. Aktivno i
pasivo uključena u brojne stručne edukacije na područjima primjene pravnog okvira za zaštitu osobnih podataka u
Republici Hrvatskoj i zakonodavstva EU.

Lidija Vukičević, dipl.iur., diplomirala na pravnom fakultetu u Zagrebu 1986. godine, pravosudni ispit položila
1988. Sutkinja Upravnog suda od 2004., a sada Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Od 1998. do
imenovanja na sudačku dužnost radila kao sudski savjetnik, a prije toga na poslovima prvostupanjskog i
drugostupanjskog upravnog postupka. Trenerica Državne škole za javnu upravu, predavačica na radionicama
Pravosudne akademije i prema programima edukacije službenika i vježbenika.

Muhamed Gjokaj, dipl. iur., predsjednik je Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup
informacijama Crne Gore od 2014. godine. Znanstveno se usavršavao na poslijediplomskom studiju Međunarodno
javno pravo na Pravnom fakultetu u Podgorici. Prethodno je vršio dužnost šefa Odsjeka za nazor i kontrolora u
Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Predavač na brojim stručnim i znanstvenim
skupovima u Crnoj Gori i JI Europi.
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Jagoda Botički, dipl. iur. je voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na pristup informacijama u Uredu
povjerenika za informiranje. Čitav je svoj radni vijek radila na unaprjeđenju sustava državne uprave, bilo kao
službenica, bilo kao dužnosnica. Bila je predsjednica stručne radne skupine za izradu Zakona o pravu na pristup
informacijama 2013. i njegovih izmjena i dopuna 2015., kao i podzakonskih akata utemeljenih na Zakonu o pravu
na pristup informacijama, te drugih zakonskih prijedloga.

Lucija Jadrijević, mag. pol., viša savjetnica-specijalistica u Službi za praćenje i promicanje prava na pristup
informacijama i službenica za informiranje. Prati i analizira provedbu zakonskih obveza proaktivne objave
informacija, provedbe savjetovanja s javnošću i osiguravanja javnosti rada za razne kategorije tijela javne vlasti,
vodi instruktivan Popis tijela javne vlasti, sudjeluje u osmišljavanju i provedbi edukacija i webinara, priprema
mišljenja, upute i smjernice, sudjeluje u izradi publikacija i kreiranju sadržaja internetske stranice.

Doris Šajn, prof. hrv. jezika, voditeljica je Kabineta gradonačelnika – Službe za odnose s javnošću i protokol u
Gradu Rijeci od 2001. godine, a ujedno je i službenica za informiranje te službenica za zaštitu osobnih podataka.
Izlagala je na više radionica, studijskih posjeta i stručnih seminara iz područja razvoja odnosa lokalne samouprave
s građanima i prava na pristup informacijama. Trenutačno radi na pripremi i realizaciji aktivnosti u projektu
Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Vlatka Vučić-Marasović, univ. spec. rel. publ., pomoćnica je pročelnice Ureda župana Zadarske županije,
voditeljica Odsjeka za odnose s javnošću Ureda župana, glasnogovornica i službenica za informiranje Zadarske
županije. Članica je radne skupine za odnose s javnošću Hrvatske zajednice županija. Odnosima s javnošću bavi se
od 2008. godine, od kada je i članica Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Voditeljica je dalmatinske
podružnice i članica Suda časti Hrvatske udruge za odnose s javnošću.
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Ivana Penić, dipl. iur., stručna suradnica u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske obavlja savjetodavne,
analitičke i stručne poslove, te sudjeluje u radu stručnih radnih tijela Vlade. Vlada ju je imenovala zamjenicom
službenice za informiranje za rješavanje zahtjeva za pristup informacijama. Ujedno brine o provedbi Zakona o
pravu na pristup informacijama u Vladi i koordinira rad u vezi s provedbom Zakona u Vladinim uredima i službama
u cilju bržeg i eﬁkasnijeg rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama.

Bosiljko Domazet, mag. ed., službenik za informiranje i koordinator provedbe savjetovanja s javnošću u
Ministarstvu turizma. U sustavu državne uprave zaposlen od 1996., a prije toga se bavio novinarstvom u nizu
redakcija. Od samih početaka uključen u rasprave o Zakonu o pravu na pristup informacijama te izradu opisa
poslova, uključujući i poslove koordinatora savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja
novih zakona, drugih propisa i akata.

Dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Temeljno
područje njenog znanstvenog interesa je upravni spor, iz kojeg je izradila i doktorsku disertaciju. Od samog
početka, uz prof. emeritusa Marka Gjidaru, rukovodi organizacijom Hrvatsko-francuskih upravno-pravnih dana,
jednog od vodećih međunarodnih pravnih skupova u Republici Hrvatskoj. Glavna tajnica Centra za europsku
dokumentaciju i istraživanje -Robert Schuman. Predavačica na brojnim savjetovanjima, autorica brojnih
znanstvenih i stručnih radova, te koautorica Francusko - hrvatskog upravnopravnog pojmovnika.

Hrvoje Vindakijević, dipl. iur. savjetnik je Povjerenika za informiranje od 2013. Sudjelovao je i izlagao na
brojnim konferencijama, tribinama i okruglim stolovima, te držao mnogobrojne edukacije i radionice državnim i
javnim službenicima, članovima udruga, novinarima i ostalim građanima, na temu transparentnosti, antikorupcije
i pristupa informacijama. Kao ekspert je sudjelovao u više međunarodnih projekata u području prava na pristup
informacijama
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Mr. sc. Inga Vezmar Barlek, dipl. iur. sutkinja je Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i zamjenica
predsjednika Suda. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je završila i
poslijediplomski studiji iz europskog javnog prava i stekla titulu magistra znanosti. Autorica je više stručnih
radova iz područja upravnog prava i upravnog spora te redovito izlaže na brojnim stručnim skupovima.

Tanja Dvorski, mag. iur., viša savjetnica-specijalistica u Uredu povjerenika za informiranje, Službi za zaštitu
prava na pristup informacijama. Primarno se bavi rješavanjem žalbi, izradom stručnih mišljenja o primjeni Zakona
o pravu na pristup informacijama te pružanjem pomoći korisnicima u ostvarivanju prava na pristup i ponovnu
uporabu informacija. Provodi edukacije, sudjeluje u izradi uputa i smjernica Povjerenika za informiranje i
administrira Tražilicu odluka i mišljenja Povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Doroteja Mendek, dipl. iur. i dipl. nov., viša stručna savjetnica za pravne poslove, imenovana i službenicom za
informiranje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice od 2016. Niz godina bavi se
javnim djelovanjem u lokalnoj zajednici u području kulture i novinarstva. Radila je u privatnom i javnom sektoru, s
posebnim zanimanjem u području radnog i građanskog prava te prava na pristup informacijama. Sudjelovala je i
izlagala na brojnim seminarima i edukacijama.

Mr. sc. Ina Volmut, dipl. pol., savjetnica je Povjerenika za informiranje zadužena za praćenje provedbe
savjetovanja s javnošću, promicanje prava na pristup informacijama, strateško planiranje i praćenje provedbe
obveza prema strateškim dokumentima. Koordinira pripremu projektne dokumentacije i provedbu projekata u
Uredu povjerenika za informiranje. Edukatorica Državne škole za javnu upravu. Kao ekspertica sudjelovala u
međunarodnim projektima u području prava na pristup informacijama.
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POVJERENIK
ZA INFORMIRANJE

Republika Hrvatska

Šibensko-kninska županija

