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I. Opći podaci o tijelu javne vlasti
Naziv tijela javne vlasti
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna - Pula
Adresa (ulica i broj)
Radićeva 19
Poštanski broj
52100
Broj telefona:
(+385) 52 223 377
Broj faksa:
(+385) 52 223 377

Internet stranica tijela
javne vlasti

www.ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr

E-mail tijela javne vlasti

skola-dizajn@pu.t-com.hr

Službenik za informiranje
- ime i prezime

Ana Batel

Službenik za informiranje
- službeni telefon

(+385) 52 223 377

Službenik za informiranje skola-dizajn@pu.t-com.hr
službeni e-mail
II. Podaci iz članka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje u tekstu: ZPPI)
1. Broj prenesenih zahtjeva iz 2013.
godine
a) ukupan broj prenesenih
0
zahtjeva
b) od toga broj prenesenih
zahtjeva za pristup
0
informacijama
c) od toga broj prenesenih
zahtjeva za ponovnu
0
uporabu informacija
2. Broj zaprimljenih zahtjeva u 2014. godini
a) ukupan broj zaprimljenih
0
zahtjeva
b) od toga broj zaprimljenih
zahtjeva za pristup
0
informacijama
c) od toga broj zaprimljenih
zahtjeva za ponovnu
0
uporabu informacija
3. Broj usvojenih zahtjeva
a) ukupan broj usvojenih
0
zahtjeva

b) od toga broj usvojenih
zahtjeva za pristup
0
informacijama
c) od toga broj usvojenih
zahtjeva za ponovnu
0
uporabu informacija
4. Broj djelomično usvojenih zahtjeva
a) ukupan broj djelomično
0
usvojenih zahtjeva
b) od toga broj usvojenih
zahtjeva za pristup
0
informacijama
c) od toga broj usvojenih
zahtjeva za ponovnu
0
uporabu informacija
5. Broj izdanih obavijesti,
sukladno članku 23. stavku 0
2. ZPPI
6. Broj odbijenih zahtjeva
a) ukupan broj odbijenih
0
zahtjeva
b) od toga broj odbijenih
zahtjeva za pristup
0
informacijama
c) od toga broj odbijenih
zahtjeva za ponovnu
0
uporabu informacija
7. Broj odbačenih zahtjeva
a) broj odbačenih zahtjeva 0
b) od toga broj odbačenih
zahtjeva za pristup
0
informacijama
c) od toga broj odbačenih
zahtjeva za ponovnu
0
uporabu informacija
8. Broj ustupljenih zahtjeva
a) ukupan broj ustupljenih
0
zahtjeva
b) od toga broj zahtjeva koji
se odnose na pristup
0
informacijama
c) od toga broj zahtjeva koji
se odnose na ponovnu
0
uporabu informacija
9. Broj zaprimljenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj zaprimljenih
zahtjeva za ispravak ili
0
dopunu informacije
b) od toga broj zahtjeva koji
se odnose na pristup
0
informacijama
c) od toga broj zahtjeva koji
se odnose na ponovnu
0
uporabu informacija
10. Broj usvojenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj usvojenih
zahtjeva za ispravak ili
0
dopunu informacije

b) od toga broj usvojenih
zahtjeva koji se odnose na 0
pristup informacijama
c) od toga broj usvojenih
zahtjeva koji se odnose na
0
ponovnu uporabu
informacija
11. Broj odbijenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj odbijenih
zahtjeva za ispravak ili
0
dopunu informacije
b) od toga broj odbijenih
zahtjeva koji se odnose na 0
pristup informacijama
c) od toga broj odbijenih
zahtjeva koji se odnose na
0
ponovnu uporabu
informacija
12. Broj odbačenih zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije
a) ukupan broj odbačenih
zahtjeva za ispravak ili
0
dopunu informacije
b) od toga broj odbačenih
zahtjeva koji se odnose na 0
pristup informacijama
c) od toga broj odbačenih
zahtjeva koji se odnose na
0
ponovnu uporabu
informacija
13. Broj zahtjeva riješenih u roku
a) ukupan broj zahtjeva
0
riješenih u roku
b) od toga broj zahtjeva za
pristup informacijama
0
riješenih u roku
c) od toga broj zahtjeva za
ponovnu uporabu
0
informacija riješenih u roku
14. Broj zahtjeva riješenih izvan roka
a) ukupan broj zahtjeva
0
riješenih izvan roka
b) od toga broj zahtjeva za
pristup informacijama
0
riješenih u roku
c) od toga broj zahtjeva za
ponovnu uporabu
0
informacija riješenih u roku
15. Broj neriješenih zahtjeva
a) ukupan broj neriješenih
0
zahtjeva
b) od toga broj zahtjeva za
0
pristup informacijama
c) od toga broj zahtjeva za
ponovnu uporabu
0
informacija
16. Broj obustavljenih postupaka
a) ukupan broj
0
obustavljenih postupaka

b) od toga broj
obustavljenih postupaka u 0
prvom stupnju
c) od toga broj
obustavljenih postupaka u 0
drugom stupnju
17. Broj izjavljenih žalbi
a) ukupan broj izjavljenih
0
žalbi
b) od toga broj izjavljenih
žalbi za ostvarivanje prava 0
na pristup informacijama
c) od toga broj izjavljenih
žalbi za ponovnu uporabu
0
informacija
18.1. Broj usvojenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela
a) ukupan broj usvojenih
žalbi od strane
0
prvostupanjskog tijela
b) od toga broj usvojenih
žalbi za ostvarivanje prava 0
na pristup informacijama
c) od toga broj usvojenih
žalbi za ponovnu uporabu
0
informacija
18.2. Broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem čl. 117. Zakona o općem
upravnom postupku
a) ukupan broj usvojenih
žalbi od strane
drugostupanjskog tijela
0
temeljem čl. 117. Zakona o
općem upravnom postupku
b) od toga broj usvojenih
žalbi za ostvarivanje prava 0
na pristup informacijama
c) od toga broj usvojenih
žalbi za ponovnu uporabu
0
informacija
18.3. Broj usvojenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela temeljem čl. 119. Zakona o općem
upravnom postupku
a) ukupan broj usvojenih
žalbi od strane
drugostupanjskog tijela
0
temeljem čl. 119. Zakona o
općem upravnom postupku
b) od toga broj usvojenih
žalbi za ostvarivanje prava 0
na pristup informacijama
c) od toga broj usvojenih
žalbi za ponovnu uporabu
0
informacija
19. 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
0
vlasti prema čl. 116. Zakona
o općem upravnom
postupku

b) od toga broj odbijenih
žalbi za ostvarivanje prava 0
na pristup informacijama
c) od toga broj odbijenih
žalbi za ponovnu uporabu
0
informacija
20.1. Broj odbačenih žalbi od strane prvostupanjskog tijela
a) ukupan broj odbačenih
žalbi od strane
0
prvostupanjskog tijela
b) od toga broj odbačenih
žalbi za ostvarivanje prava 0
na pristup informacijama
c) od toga broj odbačenih
žalbi za ponovnu uporabu
0
informacija
20.2. Broj odbačenih žalbi od strane drugostupanjskog tijela
a) ukupan broj odbačenih
žalbi od strane
0
drugostupanjskog tijela
b) od toga broj odbačenih
žalbi za ostvarivanje prava 0
na pristup informacijama
c) od toga broj odbačenih
žalbi za ponovnu uporabu
0
informacija
21. Broj podnesenih tužbi
a) ukupan broj podnesenih
0
tužbi
b) od toga broj podnesenih
tužbi za ostvarivanje prava 0
na pristup informacijama
c) od toga broj podnesenih
tužbi za ponovnu uporabu
0
informacija
22. Ugovori o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija
a) broj sklopljenih ugovora
o isključivim pravima na
0
ponovnu uporabu
informacija
b) popis nositelja isključivih
prava na ponovnu uporabu 0
informacija
23. Visina ukupno ostvarene
naknade stvarnih
materijalnih troškova i
0
troškova dostave
informacija (čl. 19., st.2.
ZPPI)
22.1.2014. Priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr/zahtjevi Izdavanje
duplikata-prijepisa svjedodžbi http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr/zahtjevi Pravo na pristup
24. informacije koje su
informacijama http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnaobjavljene sukladno
pu.skole.hr/zahtjevi 7.2.2014. Natječaj za popunu radnog mjesta
obvezama utvrđenim
http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnačlankom 10., st.1. ZPPI
pu.skole.hr/?news_id=121#mod_news 7.2.2014. OKVIRNI VREMENIK
PISANIH PROVJERA ZNANJA 2. POLUGODIŠTE 2013/14 http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=122#mod_news 12.2.2014. Pravilnik o zaštiti

od požara http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/op_i_akti?st3_action=upload_doc 30.4.2014. Informacije
o upisima i provjeri likovne darovitosti za 1. razrede šk. god.
2014/2015 http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=124#mod_news 8.5.2014. Natječaj za popunu
radnog mjesta http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=125#mod_news 15.5.2014. Odluka o promjeni
termina provjere likovne darovitosti učenika za šk.god. 2014/2015.
http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=127#mod_news 28.5.2014. Statut
(potpuni/pročišćeni tekst) 2014 http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr/op_i_akti 29.5.2014. 1.
izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/javna_nabava?news_hk=5311&news_id=128&mshow=60
5#mod_news 30.5.2014. Termini provjere likovne darovitosti za upis
učenika u 1. razred šk. god. 2014./2015. http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=129#mod_news 2.6.2014. Konačne liste
odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava
prema odabiru stručnih aktiva u srednjim školama šk. god.
2014./2015. http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_hk=1&news_id=130&mshow=290#mod_news
6.6.2014. Vremenik obrane završnih radova - ljetni rok šk. god.
2013./2014. http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=131#mod_news Popis članova Školskog odbora
http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_hk=1&news_id=159&mshow=290#mod_news
18.6.2014. Termini popravnih, predmetnih i razrednih ispita za ljetni
rok šk. god. 2013/2014 http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=132#mod_news 4.7.2014. Podjela svjedodžbi
za šk. god. 2013./2014. i upisi u više razrede za šk. god. 2014./2015.
http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=133#mod_news 11.7.2014. Podjela potvrda o
položenim ispitima državne mature 2013./2014. ljetni rok http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=134#mod_news 13.9.2014. Školski kurikul za
šk. god. 2014./2015. http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_hk=1&news_id=110&mshow=290#mod_news
19.9.2014. Raspored informacija za roditelje za šk. god. 2014./2015.
http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_hk=1&news_id=138&mshow=290#mod_news
23.9.2014. Anketa "Studija o mladima grada Pule" http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_hk=1&news_id=139&mshow=290#mod_news
23.9.2014. Podjela potvrda o položenim, ispitima DM - jesenski rok
2013./2014. http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=140#mod_news 24.9.2014. Okvirni vremenik
pisanih provjera znanja za 1. pol. šk. god. 2014./2015. http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_hk=1&news_id=141&mshow=290#mod_news
6.10.2014. VREMENIK IZRADBE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA U ŠK.
GOD. 2014./2015. http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_hk=1&news_id=142&mshow=290#mod_news
17.10.2014. Teme završnih radova za šk. god. 2014./2015. http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_hk=1&news_id=143&mshow=290#mod_news
3.11.2014. Natječaj za popunu radnog mjesta http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=144#mod_news 21.11.2014. Natječaj za
popunu radnih mjesta http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/?news_id=145#mod_news 22.12.2014. Plan nabave za
2015. godinu http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-

pu.skole.hr/javna_nabava?news_hk=5311&news_id=147&mshow=60
5#mod_news 22.12.2014. 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2014.
godinu http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajnapu.skole.hr/javna_nabava?news_hk=5311&news_id=146&mshow=60
5#mod_news Financijski plan za 2015. i projekcije za 2016. i 2017.
http://ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr/op_i_akti Zakon
o proračunu s izmjenama i dopunama Pravilnik o proračunskom
računovodstvu i računskom planu Pravilnik o financijskom
izvještavanju u proračunskom računovodstvu Zakon o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Zakon o radu Kolektivni
ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Pravilnik o
izvođenju izleta, ekskurzija i dr. aktivnosti izvan škole http://ssprimijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr/zakoni_i_ostali_propisi
25. Provedena savjetovanja
s javnošću sukladno članku Nismo provodili savjetovanja s javnošću.
11. ZPPI.
26. Javnost rada sukladno
Nismo objavljivali navedene informacije.
članku 12. ZPPI
III. Obrazloženje i ocjena postojećeg stanja na osnovi iskazanih podataka
Tijekom 2014. godine nismo zaprimili niti jedan zahtjev za pristup
Obrazloženje i ocjena
informacijama. Smatramo da je to tako, između ostalog, zbog toga
postojećeg stanja na osnovi
što korisnici mogu pronaći na web stranicama naše odluke i sve
iskazanih podataka
informacije o radu.

