
 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI 

ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA  ZA 2013. GODINU 

 

OPĆINA BIZOVAC: Bizovac, Kralja Tomislava 89,  21222 BIZOVAC 

 

Podaci iz članka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama: 

1. broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama  i ponovnu uporabu informacija 0 

2. broj usvojenih zahtjeva 0 

3. broj djelomično usvojenih zahtjeva 0 

4. broj izdanih obavijesti, sukladno članku 23. stavku 2. ovog Zakona 0 

5. broj odbijenih zahtjeva i razlozima odbijanja 0 

6. broj odbačenih zahtjeva i razlozima 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 obustavljenih postupaka  

16. broj izjavljenih žalbi 0 

17. broj usvojenih žalbi 0 

18. broj odbijenih žalbi 0 

19. broj odbačenih žalbi 0 

20. broj podnesenih tužbi 0 

21. broj ugovora o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija  

22. visina ostvarene naknade iz članka 19.  Zakona o pravu na pristup informacijama 0 kuna 

23. informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvrđenim člankom 10. Zakona 

o pravu na pristup informacijama:  

1. Odluke, pravilnici, rješenja, zaključci, financijski dokumenti (Proračun 

Općine, programi javnih potreba te program komunalnog održavanja i 

program komunalne izgradnje za 2013., Godišnji obračun Proračuna za 

2012. godinu) koje je donijelo Općinsko vijeće objavljeni su u Službenom 

glasniku Općine Bizovac za 2013. godinu (vidi Službeni portal Općine: 

www.bizovac.hr link Službeni glasnik)   

2. Pozivi i materijali o najavi i o održanim sjednicama Općinskog vijeća 

Općine Bizovac (vidi Službeni portal općine: www.bizovac.hr link  

Općinsko vijeće)  

3. Odluke, pravilnike, rješenja, zaključke i drugi dokumenti koje je 

donosio Općinski načelnik u 2013. godini objavljeni su u Službenom 

glasniku Općine Bizovac (vidi Službeni portal općine: www.bizovac.hr link 

Općinski načelnik). 

4. Postupci javne nabave i Evidencija Ugovora o javnoj  nabavi za 2013. 

godinu objavljeni su na Službenom portalu općine: www.bizovac.hr link  

javna nabava i u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim 

novinama  

5. Popis donacija i sponzorstva u 2013. godini 

objavljen na Službenom portalu općine: www.bizovac.hr link dokumenti-

donacije    

6. Pravo na pristup informacijama –  

objavljen na Službenom portalu općine: www.bizovac.hr link     

Pravo na pristup informacijama 

7. Obavijesti o raspisanim natječajima  

Službeni portal općine: www.bizovac.hr  link natječaji   

8. Baze podataka  

Službeni portal općine: www.bizovac.hr  link adresar_udruga 

9. Ostale vijesti, priopćenja za javnost Službeni portal općine: 

www.bizovac.hr link novosti 
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Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja na osnovi prethodno iskazanih podataka 

 

Cijenimo da je u izvještajnom razdoblju pristup informacijama omogućen svima zainteresiranima na jednak način. 

Da su informacije kojima Općina Bizovac raspolaže bile potpune, točne, pravodobne i dostupne o čemu je javnost redovito 

obavješćivana objavom općih akata u Službenom glasniku Općine Bizovac, na web stranici Općine Bizovac, oglašavanjem 

informacija na oglasnoj ploči općine i mjesnih odbora, putem medija, usmenom komunikacijom, i na druge načine.  

  

Podaci o službeniku za informiranje: NEDILJKO PUŠIĆ 

     telefon 031 675 301,   

     e-mail procelnik@općina-bizovac.hr 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 

 

KLASA: 008-01/14-01/01 

URBROJ: 2185/03-01-14-1  

OPĆINSKI NAČELNIK 

Bizovac, 5. veljače 2014.            Srećko Vuković 

 

 
 


