
 

Pitanje: Tvoj odgovor

Datum podnašanja: 10.2.2014 16:18:41

IP adresa: 213.147.112.100

URL Preporuke: http://ppi.pristupinfo.hr/index.php/survey/index

I. Op?i podaci o tijelu javne vlasti

Naziv tijela javne vlasti: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Adresa (ulica i broj): TRG ZRINSKOG 3

Poštanski broj: 10000

Grad/Op?ina: ZAGREB

Tijelo javne vlasti djeluje na:: a) razini Republike Hrvatske  [A1]

Službeni e-mail tijela javne vlasti: vsrh@vsrh.hr

Internet stranica tijela javne vlasti: www.vsrh.hr

Službenik za informiranje - ime i prezime: Zdravko Stojanovi?

Službenik za informiranje - službeni telefon: 01-4862-239

Službenik za informiranje - službeni e-mail: zdravko.stojanovic@vsrh.hr

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

Osoba zadužena za izradu izvješ?a, ukoliko nije službenik za informiranje - službeni telefon: 01-4862-240

Osoba zadužena za izradu izvješ?a, ukoliko nije službenik za informiranje - službeni e-mail: mirjana.mlinaric@vsrh.hr

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

1. broj zaprimljenih zahtjeva: 

a) ukupan broj zaprimljenih zahtjeva: 225

b) od toga broj zaprimljenih zahtjeva za pristup informacijama: 225

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

2. broj usvojenih zahtjeva: 

a) ukupan broj usvojenih zahtjeva: 225

b) od toga broj usvojenih zahtjeva za pristup informacijama: 225

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: 

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

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: 1

b) od toga broj zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama: 1

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: 225

b) od toga broj zahtjeva za pristup informacijama riješenih u roku: 225

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
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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

b) od toga broj odba?enih žalbi za ostvarivanje prava na pristup informacijama: 0
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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: 9714 - objavljenih sudskih odluka

Vrhovnog suda RH i odluka nižih sudova

4 - statisti?ka izvješ?a o raedu Vrhovnog suda RH

21 - obavijesti i priop?enja o aktivnostima i doga?anjima Vrhovnog suda

353 -obavijesti o javnoj sjednici

3 - natje?aja o zapošljavanju

4 - objave - postupak javne nabave

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

Obrazloženje i ocjena postoje?eg stanja na osnovi iskazanih podataka: Zakon o pravu na pristup informacijama na temelju kojeg

se vodi upisnik o zahtjevima ne odgovara i nije potpuna podloga za davanje godišnjeg izvješ?a o provedbi zakona. Službeni

upisnik je još uvijek reguliran Pravilnikom o ustroju, sadržaju i na?inu vo?enja službenog upisnika .. (N.N. 137/04)donesenom na

temelju prethodnog zakona iz 2003.

Godišnje izvješ?e je analiti?ko izvješ?e o zahtjevima o pravu na pristup informacijama jer se svaki na?in rješavanja zahtjeva

ras?lanjuje po razlozima rješavanja, što se službeno ne upisuje u upisnik zahtjeva. Zato smatramo da je potrebno donijeti novi

Pravilnik koji bi sadržajno prilagodio elelmente upisnika ras?lambi podataka traženih u godišnejm izvješ?u (pitanjima). 
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