REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
KLASA: 008-01/10-01/2
URBROJ: 2100/06-01-03/10-02
Kn.Vinogradi, 17.12.2010.
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
10000 Z A G R E B
Martićeva 14.

PREDMET: Izvješće o provedbi Zakona o pravu
na pristup informacijama za 2010.godinu
- dostavlja se

Sukladno dopisu Ministarstva uprave (KLASA: 008-01/10-01/91; URBROJ: 515-0302-01/4-10-1) od 15.12.2010. godine i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na
pristup informacijama, dostavljamo Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup
informacijama za 2010. godinu, kako slijedi:
OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI
1
Broj zaprimljenih zahtjeva za informaciju:
6
2
Broj usvojenih zahtjeva:
6
3
Broj odbijenih zahtjeva i razlozi odbijanja:
0
4
Broj odbijenih zahtjeva, s razlozima odbijanja, 0
sukladno članku 8.st. 1. Zakona
5
Broj odbačenih zahtjeva i razlozi odbacivanja
0
6
Broj ustupljenih zahtjeva:
0
7
Broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu 2
informacije:
8
Broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu
informacije:
9
Broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu 0
informacije:
10
Broj odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu 0
informacije:
11
Broj zahtjeva riješenih u roku
6
12
Broj zahtjeva riješenih izvan roka
0
13
Broj neriješenih zahtjeva
0
14
Broj izjavljenih žalbi
0
15
Broj usvojenih žalbi
0
16
Broj odbijenih žalbi
0
17
Broj odbačenih žalbi
0
18
Broj podnesenih tužbi
0

19
20

21
22

Visina ostvarene naknade iz čl. 19 Zakona
168,00 kn
Informacije koje su objavljene sukladno - odluke i svi drugi opći akti
obvezama utvrđenim člankom 20. Zakona
u Službenom glasniku
Općine,
- javni natječaji objavljeni u
tisku, oglasnim pločama i
web stranici Općine,
- natječaji javne nabave u
oglasniku jn u narodnim
novinama,
- obavjesti, izvješća i sl.
objavljeni na oglasnim
pločama,
tiskanjem
brošura i letaka,
- sandučići za podnošenje
prijedloga, prigovora i sl.
- objava kratkih informacija
na display-u i sl.
Obrazloženja i ocjena postojećeg stanja na
osnovu prethodno iskazanih podataka
Preslike rješenja protiv kojih je pokrenut upravni
spor i odluke Upravnog suda RH (ako su
donesene)
Za sve daljnje upite i informacije molimo se obratite:

- službeniku za informiranje: Željka Kolarić

tel. 031/730-938 fax. 031/732-106
Mail. opcina@knezevi-vinogradi.hr

- odgovornoj osobi Općine: Općinski načelnik mr.Deneš Šoja (telefon, fax. i mail kao i za
službenika za informiranje.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Željka Kolarić

OPĆINSKI NAČELNIK
mr.Deneš Šoja

