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Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama: 

 

 

1.  broj zaprimljenih zahtjeva za 

informacije 

4 

2.  broj usvojenih zahtjeva 4 

3.  broj izdanih obavijesti, sukladno 

članku 15. stavku 2. Zakona o 

pravu na pristup informacijama  

0 

4.  broj odbijenih zahtjeva i razlozi 

odbijanja 

0 

5. broj odbijenih zahtjeva  i razlozi 

odbijanja, sukladno članku 8. 

stavku 1.  Zakona o pravu na 

pristup informacijama 

0 

6. broj odbačenih zahtjeva i razlozi 

odbacivanja 

0 

7. broj ustupljenih zahtjeva 

 

1 – djelomično 

8. 

 

broj zaprimljenih zahtjeva za 

ispravak ili dopunu informacije 

0 

9. broj usvojenih zahtjeva za ispravak 

ili dopunu informacije 

0 

10. 

 

broj odbijenih zahtjeva za ispravak 

ili dopunu informacije 

0 

11.  broj odbačenih zahtjeva za 

ispravak ili dopunu informacije 

0 

12.  broj zahtjeva riješenih u roku 4 

13.  broj zahtjeva riješenih izvan roka 0 

14. broj neriješenih zahtjeva 0 

15. broj izjavljenih žalbi 0 

16. broj usvojenih žalbi 0 

17.  broj odbijenih žalbi 0 



18. broj odbačenih žalbi 

 

0 

19. broj podnesenih tužbi 0 

20. visina ostvarene naknade iz članka 

19.  Zakona o pravu na pristup 

informacijama 

0 

21. informacije koje su objavljene 

sukladno obvezama utvrđenim 

člankom 20. Zakona o pravu na 

pristup informacijama 

- odluke i svi drugi opći akti u 

Službenom glasniku Općine, 

- javni natječaji objavljeni u tisku, 

oglasnim pločama i web stranici 

Općine, 

- natječaji javne nabave u oglasniku jn u 

narodnim novinama, 

- obavijesti, 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. 

22. obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovi prethodno 

iskazanih podataka 

S obzirom na praksu informiranja javnosti 

Općine o svim bitnim pitanjima o radu i 

aktivnostima u Općini, financijskim 

pokazateljima i sl., smatramo da je upravo to 

jedan od glavnih razloga malog broja 

pojedinačnih zahtjeva 

 

 

 SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE   OPĆINSKI NAČELNIK 

  Željka Kolarić     mr.sc.Deneš Šoja 


