
 
 

GODIŠNJE SAVJETOVANJE SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 2021. 

12.-14. listopad 2021. godine, hotel Eden, Rovinj 

PROGRAM 

 

Moderatorica savjetovanja: mr.sc. Ina Volmut 

UTORAK, 12. listopada 2021. – Smještaj sudionika 

SRIJEDA, 13.listopada 2021. 

9.30-10.00 Registracija sudionika  

10.00-10.20 
Pozdravne riječi  

- predstavnik Istarske županije 

- dr.sc. Marko Paliaga, gradonačelnik Grada Rovinja 

10.20-10.40 

Pozdravna riječ i uvod u savjetovanje 

Iskustva i izazovi u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama  

-dr.sc. Zoran Pičuljan, povjerenik za informiranje 

10.40-11.40 

Panel I: Pravna regulacija i praksa u pravu na pristup informacijama 

Uvodno izlaganje  

Novele Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima i 

pristup informacijama 

- prof. dr.sc. Dario Đerđa, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci  

Izmjene Zakona o pravu na pristup informacijama – prijedlog Povjerenika za 

informiranje 

- Jagoda Botički, voditeljica Službe za promicanje i praćenje prava na pristup 

informacijama 

Odgovori na pitanja i zaključci 

11.40-12.00 
Stanka  



 

 

12.00-13.30 

Panel II: „Granice“ javnog interesa u pristupu informacijama 

Uvodno izlaganje  

Rezime i zaključci okruglog stola „Javni interes u ostvarivanju prava na pristup 

informacijama“  

-Hrvoje Vindakijević, savjetnik povjerenika za informiranje 

Identifikacija javnog interesa u upravno-sudskoj praksi 

- dr.sc. Sanja Otočan, sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske 

Javni interes s aspekta korisnika i s aspekta pružatelja informacija 

- Dunja Mickov, Zelena Istra 

- Marijana Konforta, Hrvatska odvjetnička komora 

Odgovori na pitanja  i zaključci  
13.30-15.30 Stanka za ručak 

15.30 – 16.30 

Forum službenika za informiranje 

O problemima u primjeni ZPPI-ja - prijedlozi za poboljšanje 

- službenici za informiranje tijela javne vlasti 

Moderatorica: Lucija Jadrijević, savjetnica povjerenika za informiranje  

ČETVRTAK, 14. listopada 2021. 

 

9.30-10.00 Registracija sudionika  

10.00-12.00 

Panel III:  Učinimo pristup informacijama efikasnijim 

Studija slučaja A - 3 radionice : Provedba testa razmjernosti i javnog interesa 

Hrvoje Vindakijević, Marija Bošković i Tanja Dvorski – savjetnici povjerenika za 

informiranje 

 

Analiza rezultata i odgovori na pitanja 

Moderatorica:  mr.sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na 

pristup informacijama 

12.00-12.30 Stanka  

12.30-13.30 

Studija slučaja – O istome različito 

- mr.sc. Dubravka Bevandić, voditeljica Službe za zaštitu prava na pristup 

informacijama 

13.30-14.00 Zaključci savjetovanja i završna riječ - dr.sc. Zoran Pičuljan, povjerenik za 

informiranje 

 Ručak i odlazak 


