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PREDMET: Očitovanje GONG-a o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
pravu na pristup informacijama 

 

Poštovane i poštovani,  

 

radi poboljšavanja kvalitete zakonskog okvira za ostvarenje prava na pristup informacijama u skladu s 
Ustavom RH, GONG upozorava na rizik od nazadovanja ukoliko se usvoje problematični prijedlozi 
sadržani u Konačnom prijedlogu: 

- ukidanje sankcija vezanih uz proaktivnu objavu podataka, savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošdu, neimenovanje službenika za informiranje, te nedostavu godišnjeg izvještaja o 
provedbi Zakona, te ukidanje sankcija za pravne osobe; 

- prekršajna odgovornost za ispunjavanje uputa i odluka Povjerenice se prebacuje s čelnika 
tijela javne vlasti na nepoznate osobe; 

- razvodnjavanje i nejasnoda odredbi vezanih uz provedbu savjetovanja u kombinaciji s 
ukidanjem sankcija prijeti zaustavljanju pozitivnih pomaka koje je RH ostvarila u području 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošdu.  

- za ove izmjene se ne predviđaju dodatna financijska sredstva.  

 

Stoga GONG poziva članove Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da razmotre prijedloge 
kojima bi se:  

- spriječila razgradnja sustava sankcioniranja – od ukidanja sankcija za pravne osobe do 
zamagljivanja odgovornosti čelnika tijela javne vlasti  

- spriječilo urušavanje važnosti procesa javnog savjetovanja 

- u obveznike Zakona uključila „regulatorna“ tijela bez pravne osobnosti  

- osigurala neophodna financijska sredstva potrebna za provedbu izmjena i dopuna Zakona. 

 

S poštovanjem,  

 

Dragan Zelid,  

vanjski član Odbora 

 

 

- prilog: prijedlozi GONG-a za izmjenama i dopunama Konačnog prijedloga 



 

 

1. Razgradnja sustava sankcioniranja – (ne)odgovorna osoba 

GONG predlaže da se izraz „odgovorna osoba“ briše iz čl. 3. te da ga se u prekršajnim odredbama (čl. 
26. i 27.) zamijeni pojmom „čelnik tijela javne vlasti“ jer:  

- ukoliko se odgovornu osobu koju se prekršajno kažnjava novčanom kaznom ne definira kao 
čelnika, nego tek kao „osobu u tijelu javne vlasti čije je činjenje ili nečinjenje dovelo do 
povrede Zakona“ (čl. 3.), onda se čelnicima omoguduje izbjegavanje sankcija za 
neispunjavanje uputa i odluka Povjerenika za informiranje i prebacivanje loptice 
odgovornosti na niže rangirane službenike; 

- prijedlog Vlade je u suprotnosti sa Zakonom o sustavu državne uprave u kojem je jasno 
određeno da čelnik tijela javne vlasti „brine o provedbi zakona i drugih propisa“ što uključuje 
provedbu rješenja i odluka Povjerenice za informiranje (u ministarstvu – ministar, u 
državnom uredu – predstojnik, u državnim upravnim organizacijama – ravnatelj).  

2. Razgradnja sustava sankcioniranja – ukidanje sankcija  

GONG predlaže odustajanje od ukidanja sankcija vezanih uz proaktivnu objavu podataka, 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošdu, neimenovanje službenika za informiranje, nedostavu 
godišnjeg izvještaja o provedbi Zakona (čl. 26.) te predlaže vradanje svih prekršajnih sankcija za 
pravne osobe jer: 

- prijedlog Vlade je u suprotnosti sa svrhom prekršajnog kažnjavanja (Prekršajni zakon, članak 
32.) prema kojoj izrazi društveni prijekor zbog počinjenog prekršaja, utječe na počinitelja i 
sve ostale da ubudude ne čine prekršaje, a primjenom propisanih kazni utječe na svijest 
građana o povredi javnog poretka, društvene discipline i drugih društvenih vrijednosti, te 
pravednosti kažnjavanja njihovih počinitelja; 

- prekršajne kazne se ionako ne primjenjuju na tijela javne vlasti koja se financiraju direktno iz 
proračuna (člankom 62. Prekršajnog zakona definirano je da Republika Hrvatska, odnosno 
Vlada i ministarstva, te jedinice lokalne i područne (regionalne) ne mogu odgovarati za 
prekršaje počinjene u sklopu obavljanja javnih ovlasti). 

3. Početak kraja javnog savjetovanja 

GONG predlaže očuvanje obaveze provedbe javnih savjetovanja za sve strateške dokumente tako da 
se jasno definira obveza tijela da su „dužna provoditi savjetovanje s javnošdu pri donošenju zakona, 
podzakonskih propisa, strateških i drugih dokumenata osobito kada se njima utječe na interese 
građana i pravnih osoba“ (čl. 6.) jer:  

- prijedlogom Vlade se uvode dvije kategorije propisa u savjetovanju prema kojima je 
savjetovanje obavezno za zakone i podzakonske akte, dok je za opde akte odnosno druge 
strateške ili planske dokumente obavezno samo „kad se njima utječe na interese građana i 
pravnih osoba“ kao da je mogude postojanje strategije kojom se ne utječe na interese 
građana i pravnih osoba; 

- Izmjena promatrana zajedno sa ukidanjem sankcija za (ne)provedbu postupaka savjetovanja 
sa zainteresiranom javnošdu, stvara realna opasnost da de RH nazadovati u uključivanju 



 

 

građana u procese donošenja odluka i propisa, te zaustaviti zabilježene pozitivne trendove, a 
ponajprije prijeti smanjenju broja strateških dokumenata koji prolaze postupak savjetovanja.  

- uputno je, imajudi na umu nedavne odluke Ustavnog suda, umjesto djelovanja u suprotnom 
smjeru, kontinuirano ulagati napore u unaprjeđenje postojede prakse savjetovanja. 

4. Zaboravljena „regulatorna“ tijela bez pravne osobnosti  

GONG predlaže da se u definiciji tijela javne vlasti izraz „pravne osobe koje imaju javne ovlasti“ 
promijeni u „pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti“ (čl. 3. kojim se mijenja čl. 5. točka 2. 
postojedeg Zakona) jer:  

- neophodno je u obveznike Zakona uključiti tijela bez pravne osobnosti koja imaju javne 
(„regulatorne“) ovlasti koje prakticiraju u vidu izdavanja raznih pravilnika i drugih 
podzakonskih akata (poput npr.: Nacionalnog vijeda za znanost i visoko obrazovanje, Vijeda 
veleučilišta i visokih škola, Rektorskog zbora RH, itd.),   

- ovakvom definicijom i nadalje bi se izbjeglo uključivanje u obveznike Zakona fizičkih osoba s 
javnim ovlastima (poput javnih bilježnika i privatnih liječnika). 

5. Zaboravljena financijska sredstva potrebna za provedbu europske direktive 

Neophodno je osigurati primjerena financijska sredstva za provedbu izmjena i dopuna Zakona jer:  

- Vladina ocjena o izvorima potrebnih sredstava za provođenje Zakona ignorira činjenicu da 
implementacija europske direktive o ponovnoj uporabi povedava opseg posla i odgovornosti 
Ureda Povjerenice; 

- ni za provođenje aktualnih odredbi Zakona Ured Povjerenice nema dostatna sredstva za rad 
(prema Izvješdu o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. neophodno je 
„osigurati adekvatna proračunska sredstva kako bi se stvorili materijalni i tehnički uvjeti za 
rad i zaposlili državni službenici koji de raditi na drugostupanjskom postupku, provoditi 
inspekcijski nazor, pratiti primjenu Zakona te osiguravati aktivnosti promocije prava na 
pristup informacijama i ponovne uporabe informacija“). 

 


