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UVODNA RIJEČ
U ovom tematskom broju Glasovnice objavljujemo
dokumente vezane uz Zakon o pravu na pristup
informacijama.
Pravo na dostupnost informacijama kojima raspolažu
tijela javne vlasti jedno je od temeljnih ljudskih prava
koje je zaštićeno Europskom konvencijom o ljudskim
pravima i temeljnim slobodama kao i Konvencijom o
pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i
odredbama Ustava Republike Hrvatske.
Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 15. listopada
2003. godine usvojio Zakon o pravu na pristup
informacijama, koji je objavljen u Narodnim novinama
broj 172/03., a stupio je na snagu 7. studenoga 2003.
godine.
Zakonom je uređeno i ozakonjeno pravo na pristup
informacijama od javnog značaja, odnosno dostupnost
informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela
javne vlasti. Zakonom je propisano da su tijela javne
vlasti državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim
ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne
ovlasti. Popis tijela javne vlasti, na temelju članka 3.
stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama,
Vlada Republike Hrvatske objavljuje svake godine.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava
na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama
putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Nadzor nad provođenjem Zakona provodi Središnji
državni ured za upravu.
Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja
službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup
informacijama uređuje se ustroj, sadržaj i način
vođenja Upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama
o ostvarivanju prava na pristup informacijama. U
Upisnik se upisuju usmeni i pisani zahtjevi kojim ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup
informaciji, radi izrade izvješća o provedbi Zakona o
pravu na pristup informacijama, te vođenju evidencije o
broju podnesenih i riješenih zahtjeva.
Prema zakonskim odredbama Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje ustrojio je Katalog informacija
koje posjeduje, nadzire i s kojima raspolaže. Katalog
informacija je objavljen na internetskoj stranici Zavoda
www.mirovinsko.hr .
Prema podacima dostavljenim u izvješćima Središnjem
državnom uredu za upravu tijekom 2005. godine, tijela
javne vlasti zaprimila su ukupno 4499 zahtjeva za
ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Nadamo se da će vam i informacije u vezi s provedbom
ovog Zakona, biti od pomoći u obavljanju vaših poslova
i radnih zadataka.
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