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Koliko košta Ured Povjerenika za informiranje? 

 

Prema GONG-ovoj projekciji, temeljem analize sličnih ureda u Sloveniji i Srbiji, hrvatskog AZOP-a i 
specijaliziranih pravobranitelja, potrebno je ukupno 15 djelatnika uz godišnji proračun 
 

od oko 6,5 milijuna kuna! 
 

PAMETNA KUNA:  Ured Povjerenika može se financirati iz imovine oduzete u korupcijskim suđenjima i 
kaznama za tijela koja ne poštuju Zakon o pravu na pristup informacijama! 

Sredstva moraju biti predviđena već danas u pripremi Državnog proračuna!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ip-rs.si/o-pooblascencu/zaposleni/
http://www.poverenik.rs/yu/o-nama/organizacija.html
http://www.azop.hr/cpage.aspx?page=default.aspx&PageID=4
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USKOK bi platio kaznu između 
20.000 i 100.000 kn, a čelnik 

USKOK-a između 5.000 i 
20.000 kn jer više od 6 mjeseci 
(od veljače do kolovoza 2013.) 
nisu dostavili odgovor nakon 

što im je to naredio AZOP 

HRT bi platio kaznu između 
20.000 i 100.000 kn, a njegov 

ravnatelj između 5.000 i 
20.000 kn jer su nekoliko 
mjeseci ignorirali zahtjev 

GONG-a (od prosinca 2012. do 
srpnja 2013.) te su dostavili 

odgovor tek nakon žalbe zbog 
šutnje administracije 

nekoliko tisuća tijela 
javne vlasti koja ni ove 

godine nisu dostavila svoj 
godišnji izvještaj o 

provedbi Zakona platili bi 
kaznu između 2.000 kn i 

4.000 kn, a čelnici tih 
tijela između 1.000 kn i 

2.000 kn 

Povjerenik za informiranje ne smije biti mrtvo puhalo 
 
 
Zakon o pravu na pristup informacijama predvidio je “zube” Uredu Povjerenika za informiranje - osim 
rješavanja žalbi, nekoliko inspektora će nadzirati provedbu Zakona i predlagati novčane sankcije.  

Tijela javne vlasti više neće moći ignorirati zahtjeve građana za pristupom informacijama jer će 
Povjerenik udariti po džepu insititucije i odgovorne osobe koja informaciju skriva ili ignorira zahtjeve. 

 

Da smo imali Povjerenika sa “zubima”… 

 

 

 

 

 

 

Važne dodatne uloge Povjerenika: 

EDUKACIJA - institucija na državnoj i lokalnoj 
razini, svih tijela javnih vlasti i građana, o 
korištenju prava na pristup informacijama 

POTICANJE PROAKTIVNE OBJAVE INFORMACIJA 
- više informacija na internetu, manje posla za 
institucije 
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