IZVJEŠĆE O PROVEDBI
ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZA 2012. GODINU
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE
A.Mihanovića 3
49217 Krapinske Toplice

Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama:
1.

broj zaprimljenih zahtjeva za
informacije
broj usvojenih zahtjeva

0

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

0

0

12.

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

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

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

0

0
0

0
0

0
0
0
0

21.

informacije koje su objavljene sukladno - odluke i drugi akti objavljeni na Internetobvezama utvrđenim člankom 20.
stranici Općine Krapinske Toplice
Zakona o pravu na pristup
www.krapinske-toplice.hr , Službenom glasniku
informacijama
Krapinsko-zagorske županije, oglasnoj ploči
Općine:
1.Odluka o preraspodjeli sredstava u proračunu
Općine Krapinske Toplice za 2011.g
2.Zaključak Općinskog vijeća o izvješću
Državnog ureda za reviziju Krapina o uvidu u
proračun Općine Krapinske Toplice za 2010.g
3.Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
4.Odluka o provođenju postupka javne nabave
5.Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od
posebnog interesa za Općinu Krapinske Topice
6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnoj naknadi
7.Odluka o izboru osobe za obavljanje
komunalnih poslova održavanja groblja
8.Odluka o godišnjem obračunu Proračuna
Općine Krapinske Toplice za 2011.g.
9.Odluka o uvjetima priključenja građevina i
drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
u postupcima započetima prije stupanja na snagu
Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine-S.G. KZŽ br. 23/11
10.Odluka o izboru osobe za obavljanje
komunalne djelatnosti sanacija i popravak
asfaltnog sloja na nerazvrstanim cestama
11.Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti
12.Rješenje o razrješenju predsednika Socijalnog
vijeća
13.Rješenje o razrješenju člana Odbora za
financije i proračun
14.Odluka o ukljućivanju u lokalnu akcijsku
grupu LAG-a za područje Grada Zaboka, te
općina Sveti Križ Začretje, Krapinske Toplice i
Veliko Trgovišće
15.Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru
predsjednika i članova Odbora za financije i
proračun
16.Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i
imenovanju Socijalnog vijeća
17.Zaključak o dodjeli priznanja
18.Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu
Općine Krapinske Toplice za 2012.g.
19.Zaključak mandatnog povjerenstva o
prestanku mandata člana Općinskog vijeća
Općine Krapinske Toplice i početak mandata
zamjenice člana
20.Odluka o donošenju Prostornog plana
uređenja Općine Krapinske Toplice
21.Odluka o izradi izradi Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja naselja Općine
Krapinske Toplice
22.Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
za davanje koncesije za obavljanje komunalne
djelatnosti dimnjačarskih poslova na području
Općine Krapinske Toplice
23.Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Općinskog načelnika o preraspodjeli sredstava
planiranih u Proračunu Općine Krapinske Topice

22.

obrazloženje i ocjena postojećeg stanja Tijekom godine nismo imali niti jedan zahtjev za
na osnovi prethodno iskazanih podataka davanje informacija na temelju Zakona o pravu
na pristup informacija, a
ocjena postojećeg stanja je dobra.

_____________________________

