
 Pravo na pristup informacijama 
 
Zakonom o pravu na pristup informacijama (25/13, 85/15 )propisana su načela prava na pristup 
informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i 
ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i 
ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika 
za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.  
 
Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog 
prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama 
putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. 
 
 
Način ostvarivanje prava na pristup informacijama 
 
Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije omogućuje pristup informacijama: 
 

1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, 
odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem 
katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti, 

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina: 
– neposrednim davanjem informacije, 
– davanjem informacije pisanim putem, 
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, 
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju, 
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji. 

 
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a 
ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev. 
 
Zahtjev 
 
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva 
službeniku za informiranje Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.  
 
Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem 
elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. 
 
Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za           
pristup informacijama koji se može poslati: 

 poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Drinska 8,  
        Osijek 
 elektroničkom poštom na adresu: zzjz-os@os.htnet.hr   
 na broj fax-a: 091/206-870 
 osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 7:00 do 15:00 sati. 

 
 
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su 
važni za prepoznavanje tražene informacije, 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 Zakona o pravu na pristup informacijama. 



 
Naknada za pristup informacijama 
 
Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama ,Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji 
nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. narečenog Zakona, kao i na naknadu troškova 
dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način 
izračuna naknade. 
 
Pravo na ponovnu uporabu informacija 
 
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, 
u skladu s odredbama narečenog Zakona o pravu na pristup informacijama. 
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u 
elektroničkom obliku kad je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati 
pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu  dijela informacija te nema 
obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu 
ponovne uporabe). 
 
Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija 
(“Narodne novine”, broj 67/17) 
 
 
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija 

 
U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. 
stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama navesti i: 
1) informacije koje želi ponovno upotrijebiti, 
2) način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, 
3) svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha). 
 

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup 
informacijama, NN 85/2015):  

(1) Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu 
uporabu i u otvorenom formatu. 

(2) U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U 
slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano 
ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno 
natjecanje. 

(3) Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste 
informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu. 

(4) Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne 
aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za 
druge korisnike. 

(5) Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe, u skladu sa standardnim 
otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave. 

(6) Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju 
uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim 
dozvolama. 
 



 
Naknada za ponovnu uporabu informacija 
 
Tijelo javne vlasti ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije 
objavljuje besplatno putem Interneta. Tijelo javne vlasti može naplatiti naknadu za ponovnu 
uporabu informacija, sukladno članku 19. stavku 2. ovog Zakona. 
 
Kriterije za naplatu i izračun troškova i stvarno naplaćen iznos troškova na godišnjoj razini za ponovnu 

uporabu informacija (članak 32., stavak 6. Zakona; Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija 

(“Narodne novine”, broj 87/2018.) 

 
 
 
 


