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I. Op?i podaci o tijelu javne vlasti

Naziv tijela javne vlasti: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTI?ENIM PODRU?JIMA PRIRODE I DRUGIM ZAŠTI?ENIM

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRU?JU ZAGREBA?KE ŽUPANIJE

Adresa (ulica i broj): ULICA GRADA VUKOVARA 72/5, ZAGREB

Poštanski broj: 10000

Grad/Op?ina: ZAGREB

Tijelo javne vlasti djeluje na:: b) razini županije/Grada Zagreba [A2]

Ozna?ite županiju na ?ijoj razini tijelo javne vlasti djeluje.: Zagreba?ka [A1]

Službeni e-mail tijela javne vlasti: info@priroda-zagrebacka.hr

Internet stranica tijela javne vlasti: http://priroda-zagrebacka.hr/

Službenik za informiranje - ime i prezime: ŽELJKA ŠABARI?

Službenik za informiranje - službeni telefon: 01/6111-552

Službenik za informiranje - službeni e-mail: zeljka@priroda-zagrebacka.hr

Osoba zadužena za izradu izvješ?a, ukoliko nije službenik za informiranje - ime i prezime: 

Osoba zadužena za izradu izvješ?a, ukoliko nije službenik za informiranje - službeni telefon: 

Osoba zadužena za izradu izvješ?a, ukoliko nije službenik za informiranje - službeni e-mail: 

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

1. broj zaprimljenih zahtjeva: 

a) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva: 2

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

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

2. broj usvojenih zahtjeva: 

a) ukupan broj usvojenih zahtjeva: 2

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

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

3. broj djelomi?no usvojenih zahtjeva: 

a) ukupan broj djelomi?no usvojenih zahtjeva: 0

b) od toga broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama: 0

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

4. broj izdanih obavijesti, sukladno ?lanku 23. stavku 2. ZPPI: 0

5. broj odbijenih zahtjeva: 
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a) ukupan broj odbijenih zahtjeva: 0

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

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

6. broj odba?enih zahtjeva: 

a) broj odba?enih zahtjeva: 0

b) od toga broj odba?enih zahtjeva za pristup informacijama: 0

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

7. broj ustupljenih zahtjeva: 

a) ukupan broj ustupljenih zahtjeva: 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

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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

12. broj zahtjeva riješenih u roku: 

a) ukupan broj zahtjeva riješenih u roku: 2

b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih u roku: 2

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

13. 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
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c) od toga broj zahtjeva za ponovnu uporabu informacija riješenih u roku: 0

14. 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

15. broj obustavljenih postupaka: 

a) ukupan broj obustavljenih postupaka: 0

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

c) od toga broj obustavljenih postupaka u drugom stupnju: 0

16. broj izjavljenih žalbi: 

a) ukupan broj izjavljenih žalbi: 0

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

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

17.1. broj usvojenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela: 

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

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

17.2. 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

17.3.  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

18. 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

19.1. broj odba?enih žalbi od strane prvostupanjskog tijela: 

a) ukupan broj odba?enih žalbi od strane prvostupanjskog 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

19.2. broj odba?enih žalbi od strane drugostupanjskog tijela: 

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

21. broj ugovora o isklju?ivim pravima na ponovnu uporabu informacija: 0

22. visina ostvarene naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave (?l. 19., st.2.  ZPPI): 0

23. informacije koje su objavljene sukladno obvezama utvr?enim ?lankom 10., st.1. ZPPI: Statut Javne ustanove za upravljanje

zašti?enim podru?jima i drugim zašti?enim prirodnim vrijednostima na podru?ju Zagreba?ke županije

Godišnji plan i program zaštite, održavanja, o?uvanja, promicanja i korištenja zašti?enih podru?ja i drugih zašti?enih prirodnih

vrijednosti na podru?ju Zagreba?ke županije za 2013. godinu

Financijski plan Javne ustanove za upravljanje zašti?enim podru?jima i drugim zašti?enim prirodnim vrijednostima na podru?ju

Zagreba?ke županije za 2013. godinu

Izmjene financijskog plana JU za upravljanje zašti?enim podru?jima i drugim zašti?enim prirodnim vrijednostima na podru?ju

Zagreba?ke županije za 2013 godinu

Izmjene plana vlastitih rashoda JU za upravljanje zašti?enim podru?jima i drugima zašti?enim prirodnim vrijednostima na podru?ju

Zagreba?ke županije za 2013. godinu

Izvješ?e o radu s financijskim izvješ?em Javne ustanove za upravljanje zašti?enim podru?jima i drugim zašti?enim prirodnim

vrijednostima na podru?ju Zagreba?ke županije za 2012. godinu

Poslovnik o radu Upravnog vije?a Javne ustanove za upravljanje zašti?enim podru?jima i drugim zašti?enim prirodnim

vrijednostima na podru?ju Zagreba?ke županije

Pravilnik o uvjetima korištenja službenog automobila, mobilnih telefona, poslovne kreditne kartice i sredstava reprezentacije

Program zaštite divlja?i za posebni zoološki rezervat “Varoški lug” za razdoblje 2010./2011. – 2019./2020.

Odluka o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zašti?enim podru?jima prirodnih vrijednosti u Zagreba?koj županiji

Odluka o izmjenama odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zašti?enim podru?jima prirodnih vrijednosti u Zagreba?koj

županiji

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zašti?enim podru?jima i drugim zašti?enim prirodnim

vrijednostima na podru?ju Zagreba?ke županije

Izvješ?e o provedbi zakona o pravu na pristup informacija za 2012. godinu

Zapisnik 36. sjednice Upravnog vije?a
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Zapisnik 35.sjednica Upravnog vije?a

http://priroda-zagrebacka.hr/web/pravo-na-pristum-informacijama/

III. Obrazloženje i ocjena postoje?eg stanja na osnovi iskazanih podataka

Obrazloženje i ocjena postoje?eg stanja na osnovi iskazanih podataka: Ove godine po prvi puta su stigli zahtijevi za pristup

informacijama što zna?i da su sve više ljudi upoznati sa mogu?nostima koje im se nude.
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