14. GRADONAČELNIKOV KOLEGIJ

MATERIJAL UZ TOČKU 19.
DNEVNOG REDA

Upućivanje Odluke i Izvješća o provedbi Odluke o
ostvarivanju prava na pristup informacijama Gradskom
vijeću Grada Čakovca

23. veljače 2011.

PRIJEDLOG
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i
članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca
10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom ___. stručnom kolegiju održanom
_____2011., donio sljedeći

Z A K LJ U Č A K

I.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava
na pristup informacijama i Izvješće o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup
informacijama, upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/11-01/16
URBROJ: 2109/2-01-11-03
Čakovec, __________ 2011.

GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.

PRIJEDLOG
Temeljem članka 13. Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
(Sl. gl. Grada Čakovca 08/04, 08/10) te članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl.
Grada Čakovca 09/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici
održanoj _____2011., donijelo sljedeću

ODLUKU
I.

Usvaja se Izvješće o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup
informacijama, KLASE: 021-05/11-01/16, URBROJ: 2109/2-04-11-01, od 18. veljače
2011.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom
glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 021-05/11-01/16
URBROJ: 2109/2-02-11-02
Čakovec, __________ 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADONAČELNIK
KLASA: 021-05/11-01/16
URBROJ: 2109/2-04-11-01
Čakovec, 18. veljače 2011.
GRADSKOM VIJEĆU
GRADA ČAKOVCA
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ODLUKE O OSTVARIVANJU
PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Na temelju čl. 13. Odluke o ostvarivanju pravu na pristup informacijama
(Službeni glasnik Grada Čakovca br. 08/04 i 08/10), podnosim Izvješće o provedbi
Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama za 2010. godinu:
1. Grad Čakovec je u 2010. primio ukupno 6 zahtjeva za ostvarivanje prava na
pristup informacijama.
2. Broj usvojenih zahtjeva: 3
3. Broj izdanih obavijesti: 4. Broj odbijenih zahtjeva i razlozi odbijanja: Dva zahtjeva su odbijena, jedan jer su
traženi podaci zaštićeni Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN RH br. 103/03,
118/06, 41/08), a drugi je odbijen jer Grad Čakovec spomenutom informacijom ne
raspolaže sukladno čl. 15. st. 2 Zakona.
5. Broj odbijenih zahtjeva s razlozima odbijanja (informacija klasificirana stupnjem
tajnosti ili zaštita osobnih podataka): 1 zahtjev je odbijen jer su podaci zaštićeni
Zakonom o zaštiti osobnih podataka (I. P. zatražio je da mu se dostave podaci o
mjesečnim neto primanjima gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te pročelnika
Upravnih tijela Grada Čakovca).
6. Broj odbačenih zahtjeva i razlozima odbacivanja: 0
7. Broj ustupljenih zahtjeva: 1
8. Broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 0
9. Broj usvojenih zahtjeva za ispravaka ili dopunu informacije: 0
10. Broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije: 0
11. Broj odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu: 0

12. Broj zahtjeva riješenih u roku: 6
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. Visini ostvarene naknade iz članka 19. Zakona: 0 kn
21. Informacija koje su objavljene sukladno čl. 20:
Akti gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Čakovca objavljuju se u Službenom
glasniku Grada Čakovca kao i na web stranici www.cakovec.hr. Također se na web
stranici Grada Čakovca objavljuju sve informacije o aktivnostima Gradskog vijeća i
gradonačelnika, radu Gradske uprave, proračun Grada Čakovca i akti vezani uz
Proračun, informacije o natječajima i natječajnoj dokumentacije za javne nabave te
objava o sklopljenim ugovorima. Na web stranici su dostupni materijali i prijedlozi
akata za sjednice Gradskog vijeća i stručni kolegij gradonačelnika.
22. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja na osnovi prethodno iskazanih
podataka:
Postupanje po zahtjevima za ostvarivanje prava na pristup informacijama
ukazuje na otvorenost i transparentnost Grada Čakovca u komuniciranju s
korisnicima prava na informaciju. Informacije kojima raspolaže Grad Čakovec
pravodobno se objavljuju na službenoj internetskoj stranici www.cakovec.hr. Za
građane je otvoreno više e-mail adresa na koje građani mogu uputiti svoje prijedloge,
molbe i pritužbe. Na web stranici Grada Čakovca nalazi se Katalog informacija Grada
Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca br. 09/10), a objavljen je i zahtjev radi ostvarivanja
prava na pristup informaciji.
Na ulazu u Upravu Grada Čakovca, K. Tomislava 15, postavljen je sandučić u
kojem građani mogu ostaviti svoje prijedloge, informacije, ideje i pohvale.
GRADONAČELNIK
Branko Šalamon, v.r.

