
što je moguće naučiti u 25 godina

1. 3. 1996. – 1. 3. 2021.



1. kakva je interna komunikacija u vašem TJV

2. kakva je podrška čelnika tijela i drugih službenika, primjena ZPPI

3. sudjelujete li u provedbi testa razmjernosti i javnog interesa

4. sudjelujete li u procesu objava na web stranici Ministarstva

5. sudjelujete li u provedbi savjetovanja s javnošću

6. kakva je praksa glede naplate troškova pružanja informacija

7. o radnom mjestu službenika za informiranje Lucija, hvala vam!



• Informacija – značenjski kontekst 

• Podatak – izvan konteksta 

• Informacija – skup znakova sa značenjem 

• Informacija vs Podatak 

• Komunikacija – dijeljenje znanja 

• TJV vs Korisnik /entropija/ 



Uvođenje Povjerenika za informiranje /TIH; GONG/

Rasprava o izmjenama ZPPI 

Povjerenik vs Pučki pravobranitelj 

Povjerenik – pravobranitelj prava na informacije

TJV vs Korisnik /primjeri iz prakse/



(Zakon… NN 172/03, 29.10.2003.) 
ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 
Službenik za informiranje koji u dobroj vjeri, a radi točnog i 
potpunog obavješćivanja javnosti, izvan granica svojih ovlasti 
omogući pristup određenoj informaciji, ne može biti pozvan na 
odgovornost ako pristup takvoj informaciji ne podliježe 
ograničenjima iz članka 8. ovoga Zakona (čl. 23.) 



Rješavanje o zahtjevu (Članak 23.) 
(1) Tijelo javne vlasti ne donosi rješenje o zahtjevu: 1) kad korisniku omogućuje pristup traženoj informaciji, 2) kad 
obavještava korisnika da je istu informaciju već dobio, a nije protekao rok od 90 dana od podnošenja prethodnog 
zahtjeva, 3) kad obavještava korisnika da je informacija javno objavljena, 4) kad obavještava korisnika da mu je kao 
stranki u postupku dostupnost informacija iz sudskih, upravnih i drugih na zakonu utemeljenih postupaka propisom 
utvrđena, 5) kad obavještava korisnika da za informaciju postoji obveza zaštite odnosno čuvanja njezine tajnosti, 
sukladno članku 1. stavku 4. i 5. ovog Zakona. »6) kad obavještava korisnika da se podnesak ne smatra zahtjevom u 
smislu članka 18. stavka 5. ovoga Zakona, pri čemu je dužno uputiti korisnika na način ostvarivanja njegova traženja.«. 
(2) O postojanju razloga koji su utvrđeni stavkom 1. točkom 2., 3., 4. i 5. ovog članka tijelo javne vlasti obvezno je, bez 
odgode, obavijestiti podnositelja zahtjeva pisanim putem. 
(3) Tijelo javne vlasti donosi rješenje kad korisniku omogućuje pristup traženoj informaciji, primjenom odredbe članka 
16. stavka 1. ovog Zakona. 
(4) Tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema saznanja gdje se informacija 
nalazi. 
(5) Tijelo javne vlasti rješenjem će odbiti zahtjev: 1) ako se ispune uvjeti propisani u članku 15. stavku 1. ovog Zakona, 
2) ako se ispune uvjeti propisani u članku 15. »stavcima 2., 3. i 4.«, a u vezi s člankom 16. stavkom 1. ovog Zakona, 3) 
ako utvrdi da nema osnove za dopunu ili ispravak dane informacije iz članka 24. ovog Zakona, 4) ako se traži 
informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka 1. točke 3. ovog Zakona. »5) 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.«. 

Aktualni Zakon (NN 25/13 ; NN 85/15)



Službenik za informacije


