
IZVJEŠĆE O PROVEDBI 
ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

ZA 2011. GODINU

OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
Antuna Mihanovića 3
49217Krapinske Toplice

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

1.  broj zaprimljenih zahtjeva za 
informacije

0

2.  broj usvojenih zahtjeva 0
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 0

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 0
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 drugi akti objavljeni na Internet-stranici 
Općine Krapinske Toplice www.krapinske-toplice.hr , 
Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije, 
oglasnoj ploči Općine:
1. zaključak o prestanku mandata člana Općinskog 
vijeća Vjekoslava Filipaj i početku mandata zamjenika 
člana Dražena Hršak
2.odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za 
davanje koncesije za skupljanje, odvoz i odlaganje 
komunalnog otpada
3.odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika 
i namještenika u JUO
4. Odluka o nerazvrstanim cestama
5. Odluka o Godišnjem obračunu proračuna Općine K. 
Toplice za 2010.g.
6. rješenje o razrješenju i izboru člana mandatnog 
povjerenstva
7. Pravilnik o odmorima i dopustima
8. Pravilnik o dodatku na uspješnost u radu
9. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja za 
2010.g. i smjernice za 2011.g.
10.Odluka o zaduživanju Općine
11. Odluka o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa 
između Općine i Stjepana Veček
12. Zaključak o prestanku mandata člana Općinskog 
vijeća Plečko Damira i početku mandata zamjenika 
člana Jagarić Stjepana
13. zaključak o dodjeli priznanja
14. Odluka o polugodišnjem obračunu proračuna 
Općine Krapinske Toplice
15. Odluka o vrijednosti jediničnih iznosa za 
položajne zone
16. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Prostornog 
plama Općine
17.Odluka o prvoj izmjeni Proračuna za 2011.g.
18. Prva izmjena Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2011.g.
19. Prva izmjena programa gradnje objekata 
komunalne infrastrukture za 2011.g.
20.Prva izmjena programa javnih potreba u kulturi za 
2011.g.
21. Odluka o priključenju na komunalne vodne 
građevine
22. Odluka o Proračunu Općine Krapinske Toplice za  
2012.g. i projekcija proračuna za 2013.-2014.g.
23. Program gradnje objekata komunalne 
infrastrukture za 2012.g.
24. Program održavanja objekata komunalne 
infrastrukture za 2012.g.
25. Program javnih potreba u kulturi za2012.g.
26. Program javnih potreba u športu za 2012.g.
27.Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz 
socijalne skrbi za 2012.g.
28.Program korištenja sredstava šumskog doprinosa u 
2012.g.
29. Program korištenja sredstava od prodaji stanova 
na kojima postoji stanarsko pravo u 2012.g.
30.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine  u 2012.g.
31.Odluka o socijalnoj skrbi
32. Odluka o financiranju političkih stranaka i 
nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća
33. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o 
obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja 
čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz 
komunalnog otpada

-Pozivi za sjednice Općinskog vijeća objavljuju se na 
Internet stranicama Općine, sredstavima javnog 
priopćavanja (radio ) i oglasnoj ploči Općine

 - natječaji za prijam u radni odnos objavljeni u 
Narodnim Novinama: stručni suradnik za komunalno 
gospodarstvo

- postupci javne nabave objavljeni u elektroničkom 
oglasniku javne nabave i Internet stranicama Općine:
-1.Nabava usluge davanja dugoročnog kredita u 
iznosu od 10.000.000,00 kuna za financiranje projekta 
„Izgradnja Dječjeg vrtića „Maslačak,
2. Obnova i sanacija Kapele sv. Marije Magdalene u 
Krapinskim Toplicama,
3. Izgradnja Dječjeg vrtića Maslačak 
4. usluga stručnog nadzora nad izgradnjom vrtića

- informacije o izvršavanju ugovora iz javne nabave 
objavljene na Internet stranicama Općine

- ostali natječaji objavljeni u sredstvima javnog 
priopćavanja (novine): za dodjelu koncesije za 
skupljanje komunalnog otpada

-  ostale informacije o radu  objavljene  putem 
lokalnih radio postaja 

http://www.krapinske-toplice.hr/
http://www.krapinske-toplice.hr/


22. obrazloženje i ocjena postojećeg 
stanja na osnovi prethodno 
iskazanih podataka

  Tijekom godine nismo imali ni jedan 
zahtjev za davanje informacija na temelju 
Zakona o pravu na pristup informacija,
Ocjena postojećeg stanja je  dobra

        OPĆINSKI NAČELNIK:
        Vladimir Huzak, mr.sig.


