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I. Op?i podaci o tijelu javne vlasti

Naziv tijela javne vlasti: Tehnološko-inovacijski centar Me?imurje društvo s ograni?enom odgovornoš?u za potporu tehnološki

utemeljenom i inovativnom poduzetništvu

Adresa (ulica i broj): Bana Josipa Jela?i?a 22

Poštanski broj: 40000

Grad/Op?ina: ?akovec

Tijelo javne vlasti djeluje na:: b) razini županije/Grada Zagreba [A2]

Ozna?ite županiju na ?ijoj razini tijelo javne vlasti djeluje.: Me?imurska  [20]

Službeni e-mail tijela javne vlasti: info@ticm.hr

Internet stranica tijela javne vlasti: www.ticm.hr

Službenik za informiranje - ime i prezime: Ivan Pla?ko

Službenik za informiranje - službeni telefon: +395992120581

+38540395542

Službenik za informiranje - službeni e-mail: ivan.placko@ticm.hr

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

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

Osoba zadužena za izradu izvješ?a, ukoliko nije službenik za informiranje - službeni e-mail: 

II. Podaci iz ?lanka 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

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
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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 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: 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 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: 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
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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 ?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: 
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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

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: Neovisno o pojedina?nim zahtjevima

kojima se traži ostvarivanje prava na pristup informacijama,  TICM na vlastitoj internetskoj stranici objavljuje sljede?e:

- obavijesti o na?inu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi  informacija s podacima za kontakt službenika

za informiranje te obrascom zahtjeva za pristup informacijama

- odluku o ustrojavanju kataloga

- katalog informacija

- informacije koje se odnose na javnu nabavu uklju?uju?i izjave direktora, planove nabave te registar ugovora o javnoj nabavi i

sklopljenih sporazuma

- eti?ki kodeks 

- informacije o unutarnjem ustroju TICM-a

- vijesti / priop?enja za javnost o doga?anjima i razli?itim aktivnostima TICM-a

- i drugo.

Sve informacije su dostupne na www.ticm.hr

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

Obrazloženje i ocjena postoje?eg stanja na osnovi iskazanih podataka: U 2013.godini nije bilo zahtjeva za pristup informacijama

podnesenih u usmenom ili pismenom obliku. TICM me?utim redovito objavljuje informacije sukladno obavezama utvr?enim

Zakonom o pravu na pristup informacijama. 
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