I. Opći podaci o tijelu javne vlasti
Naziv tijela javne vlasti
Adresa (ulica i broj)
Poštanski broj
Grad/Općina
Tijelo javne vlasti djeluje na:
Označite grad/općinu na čijoj razini tijelo javne vlasti djeluje.
Službeni e-mail tijela javne vlasti
Internet stranica tijela javne vlasti
Službenik za informiranje –
ime i prezime
Službenik za informiranje –
službeni telefon
Službenik za informiranje –
službeni telefon
Osoba zadužena za izradu izvješća, ukoliko nije službenik za
informiranje - ime i prezime
Osoba zadužena za izradu izvješća, ukoliko nije službenik za
informiranje - službeni telefon
Osoba zadužena za izradu izvješća, ukoliko nije službenik za
informiranje - službeni e-mail

GRAD VARAŽDIN
TRG KRALJA TOMISLAVA 1
42000
VARAŽDIN
c) razini lokalne jedinice [A3]
Varaždin [491]
varazdin@varazdin.hr
www.varazdin.hr
Lucija Cahunek
042/402-511; 042/402-511
lucija.cahunek@varazdin.hr

II. Podaci iz članka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje u tekstu: ZPPI)
1. broj zaprimljenih zahtjeva
a) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva
b) od toga broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama
c) od toga broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

33
33
0

2. broj usvojenih zahtjeva
a) ukupan broj usvojenih zahtjeva
b) od toga broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama
c) od toga broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

31
31
0

3. broj djelomično usvojenih zahtjeva
a) ukupan broj djelomično usvojenih zahtjeva
b) od toga broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama
c) od toga broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

0
0
0

4. broj izdanih obavijesti, sukladno članku 23. stavku 2. ZPPI

0

5. broj odbijenih zahtjeva
a) ukupan broj odbijenih zahtjeva
b) od toga broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama
c) od toga broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

2
2
0

5.1. broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama prema razlozima odbijanja
a) radi se o podacima iz postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i
istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka (čl. 15., st.1. ZPPI)
b) radi se o informacijama koje su klasificirane stupnjem tajnosti sukladno Zakonu o
tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) (čl. 15., st.2., toč.1. ZPPI)
c) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96)
predstavlja poslovnu tajnu (čl. 15., st. 2., toč.2. ZPPI)
d) radi se o informaciji koja sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96)
predstavlja profesionalnu tajnu (čl. 15., st. 2., toč.2. ZPPI)
e) radi se o informaciji koja predstavlja poreznu tajnu, sukladno Općem poreznom
zakonu (NN 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13) (čl. 15., st. 2., toč.3. ZPPI)
f) radi se o osobnim podacima sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN
106/12, pročišćeni tekst) (čl. 15., st. 2., toč.4. ZPPI)
g) radi se o informaciji koja je u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi
objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno
narušiti proces donošenja odluke (čl. 15., st. 2., toč. 5. ZPPI)
h) radi se o informaciji kojoj je pristup ograničen sukladno međunarodnim
ugovorima (čl. 15., st. 2., toč. 6. ZPPI)
i) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom (čl. 15., st. 2., toč. 7. ZPPI)
j) objava informacije bi onemogućila učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje
sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili
kazne, (čl. 15., st. 3., toč. 1. ZPPI)
k) objava informacije bi onemogućila rad tijela koja obavljaju upravni nadzor,
inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti, (čl. 15., st. 3., toč. 2. ZPPI)
l) objava informacije bi povrijedila pravo intelektualnog vlasništva, a nema izričitoga
pisanog pristanka autora ili vlasnika (čl. 15., st. 3., toč. 3. ZPPI)
m) ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom u smislu članka 5. stavka
1. točke 3. Zakona

1
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
1

6. broj odbačenih zahtjeva
a) broj odbačenih zahtjeva
b) od toga broj odbačenih zahtjeva za pristup informacijama

0
0

c) od toga broj odbačenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

0

7. broj ustupljenih zahtjeva
a) ukupan broj ustupljenih zahtjeva
b) od toga broj zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama
c) od toga broj zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija

3
3
0

8. broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
b) od toga broj zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama
c) od toga broj zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija

0
0
0

9. broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
b) od toga broj usvojenih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama
c) od toga broj usvojenih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija

0
0
0

10. broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
b) od toga broj odbijenih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama
c) od toga broj odbijenih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija

0
0
0

11. broj odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
b) od toga broj odbačenih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama
c) od toga broj odbačenih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija

0
0
0

12. broj zahtjeva riješenih u roku
a) ukupan broj zahtjeva riješenih u roku
b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih u roku
c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih u roku

30
30
0

13. broj zahtjeva riješenih izvan roka
a) ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka
b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih izvan roka
c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih izvan roka

3
3
0

14. broj neriješenih zahtjeva
a) ukupan broj neriješenih zahtjeva
b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama
c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

0
0
0

15. broj obustavljenih postupaka
a) ukupan broj obustavljenih postupaka
b) od toga broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju
c) od toga broj obustavljenih postupaka u drugom stupnju

0
0
0

16. broj izjavljenih žalbi
a) ukupan broj izjavljenih žalbi
b) od toga broj izjavljenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama
c) od toga broj izjavljenih žalbi za ponovnu uporabu informacija

1
1
0

17.1. broj usvojenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela
a) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama
b) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija

1
0

17.2. broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem čl. 117. Zakona o općem
upravnom postupku
a) ukupan broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem čl. 117.
Zakona o općem upravnom postupku
b) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama
c) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija

1
1
0

17.3. broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem čl. 119. Zakona o općem
upravnom postupku
a) ukupan broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem čl. 119.
Zakona o općem upravnom postupku
b) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama
c) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija

0
0
0

18. broj odbijenih žalbi koje je odbilo drugostupanjsko tijelo javne vlasti prema čl. 116. Zakona o
općem upravnom postupku
a) ukupan broj odbijenih žalbi koje je odbilo drugostupanjsko tijelo javne vlasti
prema čl. 116. Zakona o općem upravnom postupku
b) od toga broj odbijenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama

0
0

c) od toga broj odbijenih žalbi za ponovnu uporabu informacija

0

19.1. broj odbačenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela
a) ukupan broj odbačenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela
b) od toga broj odbačenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama
c) od toga broj odbačenih žalbi za ponovnu uporabu informacija

0
0
0

19.2. broj odbačenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela
a) ukupan broj odbačenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela
b) od toga broj odbačenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama
c) od toga broj odbačenih žalbi za ponovnu uporabu informacija

0
0
0

20. broj podnesenih tužbi
a) ukupan broj podnesenih tužbi
b) od toga broj podnesenih tužbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama
c) od toga broj podnesenih tužbi za ponovnu uporabu informacija

0
0
0

21. broj ugovora o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija

0

22. visina ostvarene naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave
(čl. 19., st.2. ZPPI)

0

1. Opće i pojedinačne akte Gradskog vijeća Grada Varaždina, gradonačelnika,
Javnih ustanova kojima je grad osnivač, akte Vijeća nacionalnih manjina, akte
predstavnika nacionalnih manjina, akte gradskog izbornog povjerenstava, akte
turističke zajednice http://www.varazdin.hr/hr/gradsko-vijece/katalog_akata/
2. Godišnje planove, strategije, izvještaje i upute
http://www.varazdin.hr/dokumenti
23. informacije koje su
3. Podatke o financiranju, proračunu i izvršenju proračuna
objavljene sukladno
http://www.varazdin.hr/dokumenti
obvezama utvrđenim
člankom 10., st.1. ZPPI http://www.varazdin.hr/hr/gradsko-vijece/katalog_akata
4. Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, potporama ili
donacijama http://www.varazdin.hr/dokumenti
5. Informacije o unutarnjem ustrojstvu i kompletnom dokumentacijom vezano
uz kontakte i imena čelnika i pročelnika http://www.varazdin.hr/hr/gradskauprava

6. Zapisnike sjednica Gradskog vijeća i kompletne materijale za prošle i
predstojeće sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina
http://gric.varazdin.hr/vijece/
http://www.varazdin.hr/hr/gradsko-vijece
7. Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te
informacije o izvršavanju ugovora http://www.varazdin.hr/javna-nabava
8. Obavijesti o raspisanim natječajima http://www.varazdin.hr/natjecaji
9. Obavijesti, upute, obrasce vezano uz ZPPI, visinu naknade vezano uz ZPPI,
kontakte, kontakte za zaštitu osobnih podataka
http://www.varazdin.hr/dokumenti
10. Ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o drugim
aktivnostima http://www.varazdin.hr/hr/naslovnica
III. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja na osnovi iskazanih podataka

Obrazloženje i ocjena
postojećeg stanja na
osnovi iskazanih
podataka

Imenovanjem povjerenice za informiranje vidljiv je organizacijski napredak,
međutim zbog rupe koja je nastala od stupanja na snagu novog Zakona pa do
imenovanja povjerenice ostalo je puno nedorečenosti koje će se vjerojatno
sada razjasniti. Trebalo bi možda održati niz seminara o provođenju novog
ZPPI-a ali s ljudima koji primjenjuju i razumiju primjenu novog ZPPia. U
Varaždinu se definitivno primjećuje da su građani sve više i više upoznati sa
svojim pravima vezano uz pristup informacijama i obzirom da su svi
zaprimljeni zahtjevi i riješeni za sada je postojeće stanje zadovoljavajuće.

