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Ime anketa (ID): Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup 
informacija za 2013. godinu (318835) 

   

Datum podnašanja submitdate 20.1.2014 17:58:09 
IP adresa  93.141.54.117 
URL Preporuke   
I. Opći podaci o tijelu javne vlasti 
Naziv tijela javne vlasti  OPĆINA KAPELA 
Adresa (ulica i broj)  Bilogorska 90, Kapela 
Poštanski broj  43203 
Grad/Općina  Kapela 
Tijelo javne vlasti djeluje na:  c) razini lokalne jedinice [A3] 
Označite grad/općinu na čijoj 
razini tijelo javne vlasti djeluje.  Kapela [176] 

Službeni e-mail tijela javne 
vlasti opcina-kapela@bj.t-com.hr 

Internet stranica tijela javne 
vlasti opcina-kapela@bj.t-com.hr 

Službenik za informiranje - ime 
i prezime Željko Halusek 

Službenik za informiranje - 
službeni telefon 043/884-036 

Službenik za informiranje - 
službeni e-mail  

opcina-kapel@bj.t-com.hr 

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   

II. Podaci iz članka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje u tekstu: ZPPI) 
1. broj zaprimljenih zahtjeva 
a) ukupan broj zaprimljenih 
zahtjeva 

0 

b) od toga broj zaprimljenih 
zahtjeva za pristup informacijama 0 

c) od toga broj zaprimljenih 
zahtjeva za ponovnu uporabu 
informacija 

0 

2. broj usvojenih zahtjeva 
a) ukupan broj usvojenih zahtjeva 0 
b) od toga broj usvojenih zahtjeva 
za pristup informacijama 0 

c) od toga broj usvojenih zahtjeva 
za ponovnu uporabu informacija 0 
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3. broj djelomično usvojenih zahtjeva 
a) ukupan broj djelomično 
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 članku 23. stavku 2. 
ZPPI  

0 

5. broj odbijenih zahtjeva 
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 odbačenih zahtjeva 
a) broj odbačenih zahtjeva 0 
b) od toga broj odbačenih 
zahtjeva za pristup informacijama 

0 

c) od toga broj odbačenih 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 odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije 
a) ukupan broj odbačenih zahtjeva 
za ispravak ili dopunu informacije 

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

0 

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

0 

12. broj zahtjeva riješenih u roku 
a) ukupan broj zahtjeva riješenih 
u roku 

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 

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 

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 čl. 117. Zakona o općem 
upravnom postupku 
a) ukupan broj usvojenih žalbi od 
strane drugostupanjskog tijela 
temeljem čl. 117. Zakona o općem 
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 
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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 

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 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 

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 odbačenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela 
a) ukupan broj odbačenih žalbi od 
strane prvostupanjskog tijela 

0 

b) od toga broj odbačenih žalbi za 
ostvarivanje prava na pristup 
informacijama 

0 

c) od toga broj odbačenih žalbi za 
ponovnu uporabu informacija 

0 

19.2. broj odbačenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela 
a) ukupan broj odbačenih žalbi od 
strane drugostupanjskog tijela 

0 

b) od toga broj odbačenih žalbi za 
ostvarivanje prava na pristup 
informacijama 

0 

c) od toga broj odbačenih 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 isključivim 
pravima na ponovnu uporabu 
informacija  

0 

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

0 

23. informacije koje su objavljene 
sukladno obvezama utvrñenim 
člankom 10., st.1. ZPPI  

1.Odluka o komunalnom doprinosu, 2.Statut Općine Kapela, 
3.Poslovnik Općinskog vijeća, 4.Odluka vijeća o subv.osjemenjivanja 
krava i junica za 2012. godinu, 5.Odluka o osnivanju povjerenstva za 
popis birača, 6.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2012. 
godinu 7.Odluka o izmenama i dopunama Odluke; * o 
subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica za 2012. 
godinu, * o subvencioniranju premije osiguranja poljoprivrednih 
kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvoñačima na području 
Općine Kapela u 2012. godini, 8.Odluka o izradi I. izmjena i dopuna 
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Prostornog Plana ureñenja Općine Kapela 9.Izvještaj o izvršenju 
Proračuna Općine Kapela za razdoblje 01.01.2013. – 30.06.2013. g. 
Opći dio, 10.Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kapela za 
razdoblje 01.01.2013. – 30.06.2013. g. Posebni dio, 11.Odluka o 
imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kapela. 12.Odluka o 
imenovanju predstavn. Op. Kapela u skupštinu Lokalne akcijske 
grupe „Sjeverna Bilogora“. 13.Odluka o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kapela, 14.Odluka o 
ukidanju „Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu 
obavljati na temelju koncesije u Općini Kapela“; o ukidanju „Odluke 
o dimnjačarskoj koncesiji“; o raskidu „Ugovora o dodjeli koncesije za 
obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Kapela“. 
15.Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Kapela, 
16.Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine 
Kapela, 17.Odluka o upravljanju grobljima i pratećim grañevinama, 
održavanju groblja i ukopu pokojnika na području Općine Kapela. 
18.Odluka o općinskim porezima Općine Kapela, 19.Odluka o 
stavljanju izvan snage „Odluke o učešću-participaciji za vodovodnu 
distributivnu mrežu na području Općine Kapela“ Klasa: 021-01/09-
01/2, Urbroj: 2103/02-3-09-5a/2, Općinskog vijeća Općine Kapela, 
donesene 09. srpnja 2009. godine, 20.Rebalans – Izmjene i dopune 
Proračuna za 2013. godinu (Opći i posebni dio), 21.Plan Proračuna 
Općine Kapela za 2014. godinu (Opći i posebni dio), 22.Odluka o 
projekciji Proračuna Općine Kapela 2014 (Opći i posebni dio), 
23.Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kapela za 2014. godinu, 
24.Odluka o predaji nekretnina, 25.Odluka o utvrñivanju 
predstavnika Op Kapela u povjerenstva Agencije za poljoprivredno 
zemljište RH, 26.Odluka o priključenju grañevina i grañevinskih 
zemljišta na komunalne vodne grañevine. Navedeni akti objavljeni 
su u "Županijskom glasniku" Bjelovarsko-bilogorske županije - 2013. 
godina. 

III. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja na osnovi iskazanih podataka 

Obrazloženje i ocjena postojećeg 
stanja na osnovi iskazanih 
podataka  

* U 2013. godini nije zaprimljen niti jedan zahtjev za izdavanje 
informacija, što ne čudi jer se radi o području s naseljenim 
stanovništvom pretežito starije životne dobi. * Općina Kapela nema 
financijskih sredstava za servisiranje svoje web stranice, nadamo se 
da će ove godine biti osposobljena, a akti se objavljuju u 
"Županijskom glasniku", na oglasnoj ploči općine i oglasnim 
mjestima u svim naseljima na području Općine Kapela. * Općina 
redovito provodi zakonske odredbe i objavljuje planove,postupke i 
izvješća o javnoj nabavi na portalu JN. 

 
_______________________________________ 

 
 

 
Potvrda ispunjavanja elektronskog obrasca za Izvješ će o provedbi Zakona o pravu 
na pristup informacijama za 2013. godinu (20. sije čnja 2014. u cca 17,50 sati).  
 
Poštovani/a - Općina Kapela, 
 

Ova e-poruka je potvrda da ste uspješno ispunili elektronski obrazac za Izvješće o 
provedbi  Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu,  te da su Vaši 
odgovori pohranjeni. Za eventualna pitanja možete nas kontaktirati putem e-mail 
adrese  izvjesce2013@pristupinfo.hr 
 

Hvala Vam na suradnji. 
 
Srdačan pozdrav,   
Povjerenica za informiranje. 
 


