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I. Op?i podaci o tijelu javne vlasti

Naziv tijela javne vlasti: Grad Rijeka

Adresa (ulica i broj): Korzo 16

Poštanski broj: 51000

Broj telefona:: (+385 51) 209 525

Broj faksa:: (+385 51) 209 520

Internet stranica tijela javne vlasti: www.rijeka.hr

E-mail tijela javne vlasti: informacije@rijeka.hr

Službenik za informiranje - ime i prezime: Doris Šajn

Službenik za informiranje - službeni telefon: (+385 51) 209 521

Službenik za informiranje - službeni e-mail: doris@rijeka.hr; informacije@rijeka.hr

II. Podaci iz ?lanka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje u tekstu: ZPPI)

1. Broj prenesenih zahtjeva iz 2013. �godine: 

a) ukupan broj prenesenih zahtjeva: 1

b) od toga broj prenesenih zahtjeva za pristup informacijama: 1

c) od toga broj prenesenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

2. Broj zaprimljenih zahtjeva u 2014. godini: 

a) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva: 44

b) od toga broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama: 44

c) od toga broj zaprimljenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

3. Broj usvojenih zahtjeva: 

a) ukupan broj usvojenih zahtjeva: 39

b) od toga broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama: 39

c) od toga broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

4. Broj djelomi?no usvojenih zahtjeva: 

a) ukupan broj djelomi?no usvojenih zahtjeva: 2

b) od toga broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama: 2

c) od toga broj usvojenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

5. Broj izdanih obavijesti, sukladno ?lanku 23. stavku 2. ZPPI: 2

6. Broj odbijenih zahtjeva: 

a) ukupan broj odbijenih zahtjeva: 0
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b) od toga broj odbijenih zahtjeva za pristup informacijama: 0

c) od toga broj odbijenih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

7. Broj odba?enih zahtjeva: 

a) broj odba?enih zahtjeva: 3

b) od toga broj odba?enih zahtjeva za pristup informacijama: 3

c) od toga broj odba?enih zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

7.1. Broj odba?enih zahtjeva za pristup informacijama prema razlozima odbacivanja: 

a) nepotpun (?l. 20., st.2. ZPPI): 0

b) nerazumljiv (?l. 20., st.2. ZPPI): 0

c) tijelo ne posjeduje informaciju i nema saznanja gdje se informacija nalazi (?l. 23., st.4. ZPPI): 3

8. Broj ustupljenih zahtjeva: 

a) ukupan broj ustupljenih zahtjeva: 3

b) od toga broj zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 3

c) od toga broj zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija: 0

9. Broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 

a) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 0

b) od toga broj zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 0

c) od toga broj zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija: 0

10. Broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 

a) ukupan broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 0

b) od toga broj usvojenih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 0

c) od toga broj usvojenih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija: 0

11. Broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 

a) ukupan broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 0

b) od toga broj odbijenih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 0

c) od toga broj odbijenih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija: 0

12. Broj odba?enih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 

a) ukupan broj odba?enih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 0

b) od toga broj odba?enih zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 0

c) od toga broj odba?enih zahtjeva koji se odnose na ponovnu uporabu informacija: 0

13. Broj zahtjeva riješenih u roku: 

a) ukupan broj zahtjeva riješenih u roku: 44

b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih u roku: 44

c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih u roku: 0
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14. Broj zahtjeva riješenih izvan roka: 

a) ukupan broj zahtjeva riješenih izvan roka: 0

b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih u roku: 0

c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih u roku: 0

15. Broj neriješenih zahtjeva: 

a) ukupan broj neriješenih zahtjeva: 0

b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama: 0

c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija: 0

16. Broj obustavljenih postupaka: 

a) ukupan broj obustavljenih postupaka: 1

b) od toga broj obustavljenih postupaka u prvom stupnju: 0

c) od toga broj obustavljenih postupaka u drugom stupnju: 1

17. Broj izjavljenih žalbi: 

a) ukupan broj izjavljenih žalbi: 1

b) od toga broj izjavljenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 1

c) od toga broj izjavljenih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

18.1. Broj usvojenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela: 

a) ukupan broj usvojenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela: 0

b) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

18.2. Broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem ?l. 117. Zakona o op?em upravnom postupku: 

a) ukupan broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem ?l. 117. Zakona o op?em upravnom postupku: 0

b) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

18.3. Broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem ?l. 119. Zakona o op?em upravnom postupku: 

a) ukupan broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem ?l. 119. Zakona o op?em upravnom postupku: 0

b) od toga broj usvojenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj usvojenih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

19. Broj odbijenih žalbi koje je odbilo drugostupanjsko tijelo javne vlasti prema ?l. 116. Zakona o op?em upravnom postupku: 

a) ukupan broj odbijenih žalbi koje je odbilo drugostupanjsko tijelo javne vlasti prema ?l. 116. Zakona o op?em upravnom

postupku: 0

b) od toga broj odbijenih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj odbijenih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

20.1. Broj odba?enih žalbi od strane prvostupanjskog tijela: 

a) ukupan broj odba?enih žalbi od strane prvostupanjskog tijela: 0

                               stranica 3 / 5



 

b) od toga broj odba?enih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj odba?enih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

20.2. Broj odba?enih žalbi od strane drugostupanjskog tijela: 

a) ukupan broj odba?enih žalbi od strane drugostupanjskog tijela: 0

b) od toga broj odba?enih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj odba?enih žalbi za ponovnu uporabu informacija: 0

21. Broj podnesenih tužbi: 

a) ukupan broj podnesenih tužbi: 0

b) od toga broj podnesenih tužbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0

c) od toga broj podnesenih tužbi za ponovnu uporabu informacija: 0

22. Ugovori o isklju?ivim pravima na ponovnu uporabu informacija: 

a) broj sklopljenih ugovora o isklju?ivim pravima na ponovnu uporabu informacija: 0

b) popis nositelja isklju?ivih prava na ponovnu uporabu informacija: 0

23. Visina ukupno ostvarene naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (?l. 19., st.2. ZPPI): 4

24. informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvr?enim ?lankom 10., st.1. ZPPI: www.rijeka.hr;

http://ekonzultacije.rijeka.hr/

25. Provedena savjetovanja s javnoš?u sukladno ?lanku 11. ZPPI.: Završena savjetovanja

 

Završena savjetovanja sa zainteresiranim javnostima o sljede?im aktima:

1.Nacrt prijedloga Odluke o priklju?enju na komunalne vodne gra?evine na podru?ju grada Rijeke 

2.Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje

privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

3.Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gra?evinskom zemljištu

4.Nacrt odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnom redu

5.Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i na?inu držanja ku?nih ljubimaca, na?inu kontrole njihova

razmnožavanja, uvjetima i na?inu održavanja vezanih pasa te na?inu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

6.Nacrt prijedloga Op?eg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva

7.Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju u?enika srednjih škola i studenata slabijeg socijalnog statusa

8.Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi

Završene konzultacije:

1.Plaža Plo?e

2.Zona bivše rafinerije Mlaka

3.Me?unarodni rije?ki karneval

4.Strategija razvoja Rijeke do 2020

5.Propisi, parkovi i istr?avališta za pse

http://ekonzultacije.rijeka.hr/

26. Javnost rada sukladno ?lanku 12. ZPPI: http://www.rijeka.hr/gradsko-vijece

http://www.rijeka.hr/GradonacelnikovKolegij
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III. Obrazloženje i ocjena postoje?eg stanja na osnovi iskazanih podataka

Obrazloženje i ocjena postoje?eg stanja na osnovi iskazanih podataka: Nemamo posebnih primjedbi
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