Uvjeti za ponovnu uporabu informacija
Članak 31.
(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
Članak 32.
(1) Tijelo javne vlasti ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad
informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.
(2) Tijelo javne vlasti može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne
uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave
informacija, u skladu s kriterijima iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona.
(3) Iznimno, tijelo javne vlasti može korisniku naplatiti troškove uz troškove iz stavka 2.
ovoga članka ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
1) tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
2) korisnik zahtijeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće
prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka tijelo javne vlasti odredit će naknadu za
ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i provjerljivim kriterijima za izračun
troškova ponovne uporabe informacija koje utvrđuje uredbom Vlada Republike
Hrvatske. Troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se
primjenjuju na dotična tijela javne vlasti.
(5) Ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti iz stavka 3. ovoga članka ostvaren po osnovi
naknade troškova temeljem stavka 4. ovoga članka ne smije prelaziti troškove
prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat
ulaganja. Tijelo javne vlasti dužno je revidirati način izračuna naknade troškova na
godišnjoj razini.
(6) Tijela javne vlasti dužna su na svojim internetskim stranicama informirati korisnike
o kriterijima za naplatu troškova iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona, kriterijima i
načinu izračuna troškova iz stavka 4. ovoga članka te o stvarno naplaćenom iznosu
troškova ponovne uporabe informacija na godišnjoj razini.

