IZVJEŠĆE O PROVEDBI
ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZA 2012. GODINU
OPĆINA STUPNIK
Gornjostupnička 33
10255 Gornji Stupnik

Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama:
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broj zaprimljenih zahtjeva za
informacije
broj usvojenih zahtjeva
broj izdanih obavijesti, sukladno
članku 15. stavku 2. Zakona o
pravu na pristup informacijama
broj odbijenih zahtjeva i razlozi
odbijanja
broj odbijenih zahtjeva i razlozi
odbijanja, sukladno članku 8.
stavku 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama
broj odbačenih zahtjeva i razlozi
odbacivanja
broj ustupljenih zahtjeva
broj zaprimljenih zahtjeva za
ispravak ili dopunu informacije
broj usvojenih zahtjeva za
ispravak ili dopunu informacije
broj odbijenih zahtjeva za
ispravak ili dopunu informacije
broj odbačenih zahtjeva za
ispravak ili dopunu informacije
broj zahtjeva riješenih u roku
broj zahtjeva riješenih izvan roka
broj neriješenih zahtjeva
broj izjavljenih žalbi
broj usvojenih žalbi
broj odbijenih žalbi
broj odbačenih žalbi
broj podnesenih tužbi
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21.

visina ostvarene naknade iz
članka 19. Zakona o pravu na
pristup informacijama
informacije koje su objavljene
sukladno obvezama utvrđenim
člankom 20. Zakona o pravu na
pristup informacijama

/
Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Stupnik u 2011. godini,
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja
Općine Stupnik, Odluka o donošenju Plana
civilne zaštite Općine Stupnik, Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stupnik
za 2011. godinu, Odluka o raspodjeli rezultata
poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju
Proračuna za 2011., Izvješće o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
Izvješće o izvršenju Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu,
Odluka o odabiru ponude za nabavu usluge
obvezatne preventivne deratizacije, Zaključak
o dodjeli javnih priznanja Općine Stupnik,
Odluka o imenovanju ulice, Odluka o
određivanju broja povjerenika civilne zaštite,
Izvješće o radu Općinskog načelnika za period
srpanj-prosinac 2011., Odluka o kapitalnom
projektu izgradnje kanalizacije ( izgradnja
GSK 2), Odluka o prvim izmjenama Odluke o
proračunu Općine Stupnik za 2012. godinu s
projekcijom za 2013. i 2014. godinu, Odluka o
prvim izmjenama Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Stupnik za 2012. godinu, Odluka o prvim
izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Stupnik za 2012.
godinu, Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova, Polugodišnji izvještaj o
izvršenju Proračuna Općine Stupnik za
razdoblje 01.01.-30.06.2012., Zaključak o
prijedlogu za razrješenje i imenovanje
mrtvozornika na području Općine Stupnik,
Odluka o drugim izmjenama Odluke o
proračunu Općine Stupnik za 2012. godinu s
projekcijom za 2013. i 2014. godinu, Odluka o
drugim izmjenama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Stupnik za 2012. godinu, Odluka o drugim
izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture u Općini Stupnik za 2012.
godinu, Odluka o prvim izmjenama Programa
socijalne skrbi u Općini Stupnik za 2012.
godinu, Odluka o prvim izmjenama Programa
javnih potreba u kulturi i športu za 2012.
godinu, Izvješće o radu Općinskog načelnika
za period siječanj-lipanj 2012. godine, Odluka
o Proračunu Općine Stupnik zg 2013. godinu s
projekcijom za 2014. i 2015. Godinu, Odluka o
izvršavanju Proračuna Općine Stupnik za

2013. godinu, Program gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u Općini
Stupnik za 2013. godinu, Program održavanja
komunalne infrastrukture u Općini Stupnik za
2013. godinu, Program javnih potreba u kulturi
i športu Općine Stupnik u 2013. godini,
Program socijalne skrbi Općine Stupnik u
2013. godini, Odluka o sanaciji prijekopa
javno prometnih površina poslije izgradnje
vodovoda, sve objavljeno u Glasniku
Zagrebačke županije, te pregled sklopljenih
ugovora o javnoj nabavi na službenoj Internet
stranici www.stupnik.hr

22.

obrazloženje i ocjena postojećeg
stanja na osnovi prethodno
iskazanih podataka

Službenik za informiranje:
Sanina Jambrek
Tel: 01/6589-300
e-mail: opcina-stupnik@zg.t-com.hr

Informacije o radu Općinskih tijela i
Jedinstvenog upravnog odjela su javne,
transparentne i dostupne građanima.

