
Izmjene Zakona 
o pravu na 
pristup 
informacijama

Godišnje savjetovanje 

službenika za informiranje

Rovinj, 13. i 14. listopada 2021.



Inicijativa 
Povjerenika za 
informiranje

• Prijedlog za noveliranje ZPPI-ja – prilog 
Godišnjem izvješću o provedbi ZPPI-ja za 2019.

• Provedena široka rasprava i prikupljeni 
komentari dionika

• Nositelju izrade Zakona upućen prijedlog:

- usklađivanja s OD Direktivom
- izmjena utemeljenih na upravno-sudskoj
praksi

- izmjena radi efikasnijeg ostvarivanja prava 
na pristup  informacijama

• Što se time željelo postići?

- učinkovitija i brža provedba Zakona

- izbalansirana primjena na TJV



Rad na  
izmjenama ZPPI

• Ministar imenovao Radnu grupu – Povjerenik 
uključen 

• MPU se opredijelilo za:

• transpoziciju Direktive

• najnužnije izmjene – utemeljeno na 
upravno-sudskoj praksi

• bez otvaranja ostalih pitanja na koja smo 
ukazivali – redefinicija obaveza TJV, 
osiguravanje učinkovitije provedbe…

• e-savjetovanje

01. 9. – 01. 10. 2021.



Što je novo u 
ZPPI-ju?

• Odgovorna osoba = čelnik TJV

• Raspolaganje javnim sredstvima / test 
razmjernosti i javnog interesa 

➢ne provodi se u odnosu na osobno ime, 
iznos i namjenu sredstava

• Dostavljanje žalbe povjereniku – putem 
prvostupanjskog tijela?

• Rok rješavanja žalbe – 60 dana

• Obavijest /pravni lijek – prigovor čelniku TJV?



Što je novo u 
ZPPI-ju?

• Transpozicija OD Direktive:

• naglasak na proaktivnoj objavi i otvorenim 
podacima (visokovrijedni skupovi podataka, 
dinamički podaci, istraživački podaci)

• Uloga VRH 

• TJV koja nisu dužna rješavati pojedinačne 
zahtjeve za ponovnu uporabu

• Kada se ne donosi rješenje o ponovnoj 
uporabi

• Koje informacije trgovačka društva nisu dužna 
proaktivno objavljivati

• Dodatno suženje mogućnosti naplate 
troškova ponovne uporabe

• Popis TJV koja se pretežito financiraju iz 
vlastitih prihoda



TJV i rješavanje 
zahtjeva za 
ponovnu 
uporabu

• Obuhvat obveznika: TJV obveznici ZPPI-ja, osim:

• obrazovnih ustanova

• znanstveno istraživačkih organizacija i 
organizacija koje financiraju istraživanja

• trgovačkih društava s prevladavajućim 
utjecajem RH ili JLP(R)S ali samo u djelatnosti:

- plina i toplinske energije

- električne energije

- vodnog gospodarstva

- prijevoza i pružanja usluga zračnih, morskih i          
riječnih luka

- pružanja poštanskih usluga

- vađenja nafte i plina te istraživanja 
ili vađenja ugljena ili drugih krutih goriva



Predmjnjeva
donošenja 
rješenja 

• Sada:

➢sva TJV dužna su donijeti rješenje uvijek kada 
odlučuju o ponovnoj uporabi

( i onda kad omogućavaju 
ponovnu uporabu)

• Prijedlog:

TJV ne donose rješenje kada omogućavaju 
ponovnu uporabu uz standardnu otvorenu 
dozvolu i bez naknade

➢dilema – je li to dovoljno za predmnjevu
rješenja?



Naplata troškova 
ponovne 
uporabe?

• Pravilo – besplatnost 

• Mogućnost – naplata materijalnih troškova  
(+anonimizacija i zaštita poslovno  povjerljivih 
podataka)

• Izuzetak – naplata iznad bazičnih troškova:
a) trgovačka društva – ne sva 

b) knjižnice, muzeji, arhivi

c) ostala TJV ako se pretežito financiraju iz 
vlastitih prihoda

• Povjerenik objavljuje Popis (ostalih) TJV koja 
se financiraju iz vlastitih prihoda



Što smo 
propustili ovim 
izmjenama ?

• Rješenje umjesto obavijesti

• Precizirati odredbe o savjetovanju s javnošću

• Redefinirati odredbe o proaktivnoj obvezi i 
javnosti rada

• Ojačati instrumente za sankcioniranje:

• propisivanje instituta izvršenja rješenja i 
novčanog sankcioniranja

• jedinstveni e-upisnik – edukativni i nadzorni 
karakter

• objava Liste TJV koja ne izvršavaju naloge 
Povjerenika 

➢Međutim…Projekt vanjske evaluacije ZPPI

– prilika za iskorak?



Projekt 
„Unaprjeđenje 
provedbe Zakona 
o pravu na 
pristup 
informacijama”

• Nositelj provedbe: Povjerenik

• Vremenski okvir: 01.01.2022.-30.09.2023.

• Nezavisni tim stručnjaka – provodi evaluaciju 
ZPPI-ja i njegove primjene

• Cilj: vrednovanje učinaka instituta i odredbi 
ZPPI-ja

• Istraživanjem će biti obuhvaćeni:

• TJV 

• korisnici

• Što tim stručnjaka treba isporučiti:

➢detaljnu analiza vrednovanja učinaka 
ZPPI-ja

➢ teze za unaprjeđenje normativnog 
okvira



Zahvaljujem na pozornosti!

Jagoda Botički

voditeljica Službe za praćenje i promicanje prava na 
pristup informacija

Jagoda.botički@pristupinfo.hr


