
 

Pitanje: Tvoj odgovor

Datum podnašanja: 21.1.2014 13:30:50

IP adresa: 78.0.203.102

URL Preporuke: 

I. Op?i podaci o tijelu javne vlasti

Naziv tijela javne vlasti: OP?INA DUBRAVICA

Adresa (ulica i broj): PAVLA ŠTOOSA 3

Poštanski broj: 10293

Grad/Op?ina: DUBRAVICA

Tijelo javne vlasti djeluje na:: c) razini lokalne jedinice [A3]

Ozna?ite grad/op?inu na ?ijoj razini tijelo javne vlasti djeluje.: Dubravica [95]

Službeni e-mail tijela javne vlasti: opcina@dubravica.hr 

Internet stranica tijela javne vlasti: www.dubravica.hr 

Službenik za informiranje - ime i prezime: MARTINA ?UKMAN

Službenik za informiranje - službeni telefon: 01/ 3399 360

Službenik za informiranje - službeni e-mail: opcina@dubravica.hr

Osoba zadužena za izradu izvješ?a, ukoliko nije službenik za informiranje - ime i prezime: 

Osoba zadužena za izradu izvješ?a, ukoliko nije službenik za informiranje - službeni telefon: 

Osoba zadužena za izradu izvješ?a, ukoliko nije službenik za informiranje - službeni e-mail: 

II. Podaci iz ?lanka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje u tekstu: ZPPI)

1. broj zaprimljenih zahtjeva: 

a) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva: 0

b) od toga broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama: 0

c) od toga broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

2. broj usvojenih zahtjeva: 

a) ukupan broj usvojenih zahtjeva: 0

b) od toga broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama: 0

c) od toga broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

3. broj djelomi?no usvojenih zahtjeva: 

a) ukupan broj djelomi?no usvojenih zahtjeva: 0

b) od toga broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama: 0

c) od toga broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

4. broj izdanih obavijesti, sukladno ?lanku 23. stavku 2. ZPPI: 0

5. broj odbijenih zahtjeva: 

a) ukupan broj odbijenih zahtjeva: 0
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b) od toga broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama: 0

c) od toga broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

6. broj odba?enih zahtjeva: 

a) broj odba?enih zahtjeva: 0

b) od toga broj odba?enih zahtjeva za pristup informacijama: 0

c) od toga broj odba?enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

7. broj ustupljenih zahtjeva: 

a) ukupan broj ustupljenih zahtjeva: 0

b) od toga broj zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 0

c) od toga broj zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija: 0

8. broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 

a) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 0

b) od toga broj zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 0

c) od toga broj zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija: 0

9. broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 

a) ukupan broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 0

b) od toga broj usvojenih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 0

c) od toga broj usvojenih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija: 0

10. broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 

a) ukupan broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 0

b) od toga broj odbijenih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 0

c) od toga broj odbijenih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija: 0

11. broj odba?enih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 

a) ukupan broj odba?enih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 0

b) od toga broj odba?enih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 0

c) od toga broj odba?enih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija: 0

12. broj zahtjeva riješenih u roku: 

a) ukupan broj zahtjeva riješenih u roku: 0

b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih u roku: 0

c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih u roku: 0

13. broj zahtjeva riješenih izvan roka: 

a) ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka: 0

b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih u roku: 0

c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih u roku: 0
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14. broj neriješenih zahtjeva: 

a) ukupan broj neriješenih zahtjeva: 0

b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama: 0

c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

15. broj obustavljenih postupaka: 

a) ukupan broj obustavljenih postupaka: 0

b) od toga broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju: 0

c) od toga broj obustavljenih postupaka u drugom stupnju: 0

16. broj izjavljenih žalbi: 

a) ukupan broj izjavljenih žalbi: 0

b) od toga broj izjavljenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj izjavljenih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

17.1. broj usvojenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela: 

a) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

b) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

17.2. broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem ?l. 117. Zakona o op?em upravnom postupku: 

a) ukupan broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem ?l. 117. Zakona o op?em upravnom postupku: 0

b) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

17.3.  broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem ?l. 119. Zakona o op?em upravnom postupku: 

a) ukupan broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem ?l. 119. Zakona o op?em upravnom postupku: 0

b) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

18. broj odbijenih žalbi koje je odbilo drugostupanjsko tijelo javne vlasti prema ?l. 116. Zakona o op?em upravnom postupku: 

a) ukupan broj odbijenih žalbi koje je odbilo drugostupanjsko tijelo javne vlasti prema ?l. 116. Zakona o op?em upravnom

postupku: 0

b) od toga broj odbijenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj odbijenih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

19.1. broj odba?enih žalbi od strane prvostupanjskog tijela: 

a) ukupan broj odba?enih žalbi od strane prvostupanjskog tijela: 0

b) od toga broj odba?enih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj odba?enih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

19.2. broj odba?enih žalbi od strane drugostupanjskog tijela: 

a) ukupan broj odba?enih žalbi od strane drugostupanjskog tijela: 0

b) od toga broj odba?enih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0
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c) od toga broj odba?enih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

20. broj podnesenih tužbi: 

a) ukupan broj podnesenih tužbi: 0

b) od toga broj podnesenih tužbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj podnesenih tužbi za ponovnu uporabu informacija: 0

21. broj ugovora o isklju?ivim pravima na ponovnu uporabu informacija: 0

22. visina ostvarene naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave (?l. 19., st.2.  ZPPI): 0

23. informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvr?enim ?lankom 10., st.1. ZPPI: Sve odluke i zaklju?ci, mjere kojima se

utje?e na interese korisnika, informacije o radu, informacije o riješenim zamolbama, natje?ajima objavljene su na internet stranici

Op?ine Dubravica www.dubravica.hr http://www.dubravica.hr/glasnici.html

III. Obrazloženje i ocjena postoje?eg stanja na osnovi iskazanih podataka

Obrazloženje i ocjena postoje?eg stanja na osnovi iskazanih podataka: /
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