
UPUTE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te druga pitanja pristupa 

informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o 

pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br.25/13 i 85/15).  

 

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija 

i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljuje 

informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva. Korisnik prava na informaciju je svaka 

domaća ili strana fizička ili pravna osoba. Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a 

ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam 

dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti 

podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je 

nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili 

putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke 

komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.  

 

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti 

službeniku za informiranje Općine Zrinski Topolovac. 

Pisani zahtjev treba sadržavati: 

1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, 

2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, 

3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv 

pravne osobe i njezino sjedište. 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je 

obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona. 

 Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu, ali Općina 

Zrinski Topolovac ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova . 

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije 

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji 

nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije 

sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova 

dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14 - Ispravak). 

Ponovna uporaba informacija 

Sukladno članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 

85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili 

nekomercijalne svrhe.  

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz 

članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, navesti informacije koje želi 

ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu 

korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha). Uvjeti za ponovnu uporabu 

informacija propisani su člankom 30., 31. i 32. Zakona o pravu na pristup informacija.  

 



 

 

 


