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Prima: 

POVJERENICA ZA INFORMIRANJE 

Anamarija Musa 

Jurišićeva 19 

10 000 ZAGREB 

H I T N O !        Zagreb, 24.8.2016. 

 

PODNOSITELJ:  UDRUGA FRANAK, Zagreb, Avenija M. Držića 81b 

 

    PREKRŠAJNA PRIJAVA 

 

ZBOG:   prekršaja iz čl. 61., stavak 1., Zakona o pravu na pristup informacijama 

PREDMET:  ZAKLJUČAK POVJERENICE KLASA: UP/II-008-07/16-01/310 od 5.7.2016. 

PRIJAVLJENI: TIHOMIR OREŠKOVIĆ, Zagreb, kao predsjednik Vlade RH, odgovorna 
osoba u tijelu javne vlasti, Vladi Republike Hrvatske 

 
zbog činjenice da su se u postupanju Prijavljenog ostvarila sva bitna obilježja gore navedenog 
prekršaja i to na način kako slijedi: 

 

Povjerenica za informiranje dana 5. srpnja 2016. donijela je zaključak kojim se nalaže Vladi 
Republike Hrvatske da u roku 8 dana od zaprimanja zaključka riješi u potpunosti zahtjev za 
pristup informacijama Udruge Franak od 1. travnja 2016. godine, sukladno odredbama Zakona 
o pravu na pristup informacijama. 

Istekom roka 8 dana te do dana podnošenja ove prijave Vlada RH nije postupila u skladu s 
odlukom Povjerenice te nije donijela ni dostavila Podnositelju prijave nikakvu odluku, bilo da 
bi dostavila zatražene podatke/informacije, bilo da bi zahtjev odbila/odbacila. 

Dokaz:  Uvid u spis 

  Preslika zaključka Klasa: UP/II-008-07/16-01/310 od 5.7.2016. 

Nepostupanjem u skladu s odlukom Povjerenice, odnosno nepostupanjem u roku koji je 
određen odlukom Povjerenice počinjen je prekršaj iz čl. 61. Zakona o pravu na pristup 
informacijama, a za koji je prekršaj propisana novčana kazna u iznosu 5.000,00 do 20.000,00 
kuna za odgovornu osobu u tijelu javne vlasti, ovdje prijavljenog Tihomira Oreškovića kao 
predsjednika Vlade RH. 

 

Slijedom iznijetog, dakle s obzirom na činjenicu da su se u postupanju prijavljenog Tihomira 
Oreškovića, ostvarila sva bitna obilježja prekršaja iz čl. 61. ZPPI-a, a sukladno ovlastima 
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Povjerenice iz čl. 35., stavak 3, alineja 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, podnosi se 
ova prijava s prijedlogom da Povjerenica poduzme sve zakonom predviđene radnje i protiv 
Prijavljenog podnese optužni prijedlog nadležnom sudu, odnosno sukladno zakonskim 
ovlastima izda prema Prijavljenom prekršajni nalog, a sve kako bi Prijavljeni bio proglašen 
krivim i kažnjen maksimalnom propisanom kaznom. Sve ovo s obzirom da se radi o tijelu koje 
kontinuirano Podnositelju nezakonito uskraćuje ili odbija pristup informacijama.  

 

Udruga Franak 


