IZVJEŠĆE O PROVEDBI
ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZA 2011. GODINU

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
(naziv tijela javne vlasti)
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
(adresa, sjedište)

Podaci iz članka 25. Zakona o pravu na pristup informacijama:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

broj zaprimljenih zahtjeva za
informacije
broj usvojenih zahtjeva
broj izdanih obavijesti, sukladno
članku 15. stavku 2. Zakona o
pravu na pristup informacijama
broj odbijenih zahtjeva i razlozi
odbijanja
broj odbijenih zahtjeva i razlozi
odbijanja, sukladno članku 8.
stavku 1. Zakona o pravu na
pristup informacijama
broj odbačenih zahtjeva i razlozi
odbacivanja
broj ustupljenih zahtjeva

21

broj zaprimljenih zahtjeva za
ispravak ili dopunu informacije
broj usvojenih zahtjeva za
ispravak ili dopunu informacije
broj odbijenih zahtjeva za
ispravak ili dopunu informacije
broj odbačenih zahtjeva za
ispravak ili dopunu informacije

-

16
3
-

2

-

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

broj zahtjeva riješenih u roku
broj zahtjeva riješenih izvan roka
broj neriješenih zahtjeva
broj izjavljenih žalbi
broj usvojenih žalbi
broj odbijenih žalbi
broj odbačenih žalbi

17
2
-

19.
20.

broj podnesenih tužbi
visina ostvarene naknade iz
članka 19. Zakona o pravu na
pristup informacijama
informacije koje su objavljene
sukladno obvezama utvrđenim
člankom 20. Zakona o pravu na
pristup informacijama

-

21.

Ministarstvo je na svojim internetskim
stranicama objavilo svoje odluke i mjere
kojima se utječe na interese korisnika,
informacije o svom radu, uključujući
podatke o aktivnostima, organizaciji,
troškovima rada i izvorima financiranja,
informacije o natječaju i natječajnoj
dokumentaciji za javne nabave, te
izvršavanju ugovora u skladu sa Zakonom
o javnoj nabavi te nacrte zakona i
podzakonskih akata.
U 2011. godini objavljeni su:
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj
nabavi u 2010. godini i njihovog izvršenja
Obavijesti o namjeri davanja koncesije na
pomorskom dobru u svrhu izgradnje i
gospodarskog korištenja luka posebne
namjene
Polazišta za natječaj za koncesije na
trajektnim linijama
Ponovo nadmetanje za prodaju brodica i
ostataka brodskog motora
Natječaj za dodjelu stipendija redovitim
studentima preddiplomskog sveučilišnog
studija nautičkog, brodostrojarskog i
vodnog smjera, te učenicima koji pohađaju
srednjoškolsko obrazovanje nautičkog,
brodostrojarskog i ribarsko-nautičkog
smjera u akademskoj, odnosno školskoj
godini 2011./2012.
Odluka o uvjetima za dodjelu stipendija

Poziv za javno prikupljanje ponuda radi
subvencioniranja
razlike
u
cijeni
pogonskog
goriva
brodarima
u
Nacionalnoj plovidbi u 2011. godini
Javni poziv za dodjelu oznake "Hrvatski
otočni proizvod"
Javni poziv za dodjelu državnih potpora
male vrijednosti otočnim poslodavcima za
očuvanje radnih mjesta
Natječaj za prijavu projekata otočnih
udruga za ostvarivanje prava na financijske
potpore u okviru raspoloživih sredstava
Državnoga proračuna za 2011. godinu
Poziv za javno prikupljanje ponuda za
dodjelu financijske potpore iz Državnog
proračuna RH za 2011. godinu za gradnju
trupa i rekonstrukciju putničkih linijskih
brodova do 100 GT-a, izletničkih brodova
do 500 GT-a, jahti za gospodarske
namjene i brodica za gospodarske namjene
(izuzev ribarskih brodica), školskih
brodova
te
brodica
namijenjenih
unapređenju, ispitivanju i zaštiti mora u
hrvatskim brodogradilištima
Poziv za javno prikupljanje ponuda za
dodjelu financijske potpore u dijelu
financiranja izgradnje plutajućih dokova
(plutajućih
objekata)
za
remontno
održavanje ribarskih i ostalih brodova u
hrvatskim brodogradilištima
Upute za pomoć jedinicama lokalne i
regionalne samouprave za razvoj riječnog
prometa, županijskih luka i pristaništa
Smjernice za planiranje i izvršavanje
proračuna te evidentiranje i praćenje
obveza, prihoda i rashoda
Privremeno financiranje Ministarstva za
prvo tromjesečje 2012. godine
Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti
za upravljanje proračunskim sredstvima u
2011.

Preraspodjela Ministarstva srpanj i listopad
2011.
Smjernice za pomoć poduzetnicima u
teškoćama
Ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja
godišnje naknade za uporabu javnih cesta i
cestarine
Nacrti prijedloga zakona o pomorskom
dobru i morskim lukama
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama Pomorskog zakonika
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o elektroničkim
komunikacijama
22.

obrazloženje i ocjena postojećeg
stanja na osnovi prethodno
iskazanih podataka

Nužan je nastavak edukacije službenika za
informiranje.

