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Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama: 

 

 

1.  broj zaprimljenih zahtjeva za 

informacije 
5 

2.  broj usvojenih zahtjeva 5 

3.  broj izdanih obavijesti, sukladno 

članku 15. stavku 2. Zakona o 

pravu na pristup informacijama  

/ 

4.  broj odbijenih zahtjeva i razlozi 

odbijanja 

/ 

5. broj odbijenih zahtjeva  i razlozi 

odbijanja, sukladno članku 8. 

stavku 1.  Zakona o pravu na 

pristup informacijama 

/ 

6. broj odbačenih zahtjeva i razlozi 

odbacivanja 

/ 

7. broj ustupljenih zahtjeva 

 

/ 

8. 

 

broj zaprimljenih zahtjeva za 

ispravak ili dopunu informacije 

/ 

9. broj usvojenih zahtjeva za 

ispravak ili dopunu informacije 

/ 

 

 

10. 

 

broj odbijenih zahtjeva za 

ispravak ili dopunu informacije 

/ 

11.  broj odbačenih zahtjeva za 

ispravak ili dopunu informacije 

/ 



12.  broj zahtjeva riješenih u roku 5 

13.  broj zahtjeva riješenih izvan roka / 

14. broj neriješenih zahtjeva / 

15. broj izjavljenih žalbi / 

16. broj usvojenih žalbi / 

17.  broj odbijenih žalbi / 

18. broj odbačenih žalbi 

 

/ 

19. broj podnesenih tužbi / 

20. visina ostvarene naknade iz 

članka 19.  Zakona o pravu na 

pristup informacijama 

/5,40 KN 

21. informacije koje su objavljene 

sukladno obvezama utvrđenim 

člankom 20. Zakona o pravu na 

pristup informacijama 

- Objave: 

- 27. listopada 2012.,Školski 

kurikulum za šk.god.2012./2013. 

- 28. listopada 2012., Vremenik , 

Objava u vezi Zakona o javnoj 

nabavi,Plan nabave za. šk.god. 

2012./2013., Izvješće o provedbi 

Zakona o pravu na pristup 

informacijama za 2011.god., 

Katalog informacija, Odluka o 

imenovanju osobe za informiranje, 

Odluka o imenovanju službenika za 

zaštitu osobnih podataka. 

- 30. studenoga 2012.,Eko škola, 

podizanje zastave 

- Natječaji-objave: 

- 24.siječnja 2012., Spremačica  

- 20.veljače 2012., Učitelj hrvatskog 

jezika 

- 4.lipnja 2012., Spremačica 

- 11.listopada 2012., Učitelj 

hrvatskog jezika,engleskog i 

talijanskog jezika,fizike 

- 15.studenoga2012., Učitelj 

hrvatskog jezika, povijesti 

- 5.prosinca 2012.,Učitelj engleskog 

i talijanskog jezika,spremačica 

 

22. obrazloženje i ocjena postojećeg 

stanja na osnovi prethodno 

iskazanih podataka 

 

 

 

         Ravnateljica: 

 

 

         Vesna Kljaković,prof. 


