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USPOSTAVA INTEGRALNOG
SUSTAVA ZA
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RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od siječnja 2018. do siječnja 2022.
UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 12.856.124,93 kn
UKUPAN IZNOS EU POTPORE: 12.856.124,93 kn
NOSITELJ PROJEKTA: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
PARTNER: Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Laboratorij za
analizu teksta i inženjerstvo znanja

CILJ PROJEKTA:
Osigurati višu razinu otvorenosti
rada tijela javne vlasti kroz trajnu
dostupnost i mogućnost ponovne
uporabe javnih službenih
dokumenata i informacija RH
svim zainteresiranima pod
jednakim uvjetima, nepristrano i
besplatno.

SREDIŠNJI KATALOG SLUŽBENIH
DOKUMENATA REPUBLIKE HRVATSKE
Središnji katalog je na internetu javno dostupan alat koji korisnicima omogućuje
trajan i besplatan pristup službenim dokumentima različitih tijela javne vlasti s
jednoga mjesta. Središnji katalog vodi i održava Središnji državni ured za razvoj
digitalnog društva.

DOSTAVA DOKUMENATA
U SREDIŠNJI KATALOG

Dostava dokumenata u Središnji katalog je
zakonska obveza tijela javne vlasti i dužnost
službenika za informiranje (temeljem čl. 10.a
Zakona o pravu na pristup informacijama).

TKO DOSTAVLJA?
Službenik za
informiranje.
ŠTO DOSTAVLJA? Opće akte i odluke koje donose tijela javne vlasti, kojima
se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo
donošenje; godišnje planove, programe, strategije,
upute, izvješća o radu, ﬁnancijska izvješća i druge
odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje
rada tijela javne vlasti.
KADA? U roku od 5 dana od objave.

SVRHA PROJEKTA:
Olakšati dostavu i prihvat dokumenata i informacija u Središnji katalog
službenih dokumenata Republike Hrvatske
Automatizirati i standardizirati prikupljanje, obradu i objavu službenih
dokumenata i informacija u Središnjem katalogu
Osigurati veću transparentnost rada tijela javne vlasti
Omogućiti lakše snalaženje i brži dohvat službenih dokumenata i informacija
tijela javne vlasti s jednog mjesta

ZAŠTO?

Radi ispunjavanja zakonske obveze i stvaranja
središnjeg mjesta za pristup službenim dokumentima
Republike Hrvatske, čime zainteresiranoj javnosti
osiguravamo ostvarivanje osnovnih načela Zakona o
pravu na pristup informacijama.

VIŠE INFORMACIJA na adresi: sredisnji.katalog@rdd.hr

