
 

 

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 

172/03, 144/10, 37/11-OUSRH i 77/11) i članka 23. Statuta Općine Dubravica (Službeni 

glasnik Općine Dubravica br. 2/09) Općinsko vijeće općine Dubravica na svojoj 29. sjednici 

održanoj 24. studenog 2011. godine donosi 

 

ODLUKU 

o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Dubravica 

 

      Članak 1. 

 

 Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire 

Općina Dubravica i utvrđuje postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama, a u 

cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na 

pristup informacijama. 

       

Članak 2. 

 

 Katalog informacija kao sistematizirani pregled informacija koje posjeduje, raspolaže 

ili nadzire Općina Dubravica sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

 Pristup informacijama u smislu ove Odluke osigurava se: 

1. objavljivanjem akata Općinskog načelnika i Općinskog vijeća u «Službenom 

glasniku općine Dubravica»; 

2. oglašavanjem u «Narodnim novinama» i sredstvima javnog informiranja natječaja 

i natječajne dokumentacije za javne nabave, prodaju nekretnina, radne odnose i sl., 

sukladno posebnim propisima; 

3. objavljivanjem informacija na Internet stranici Općine Dubravica; 

4. neposrednim davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev; 

5. davanjem informacije korisniku pisanim putem; 

6. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu 

informaciju; 

7. dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju. 

 

 

Članak 4. 

 

            Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem 

usmenog ili pismenog zahtjeva općini  Dubravica putem službenika za informiranje. 

 Pisani zahtjev podnosi se na obrascu broj 2 – Obrazac zahtjeva za pristup informaciji, 

propisanom člankom 9. Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o 

ostvarivanju prava na pristup informacijama («Narodne novine» broj 137/04). 

 Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti 

putem pošte na adresu: Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3,  10 293 Dubravica, putem e-maila: 

opcina@dubravica.hr ili putem faxa na broj: 01/ 3399-707. 

 Usmeno postavljeni zahtjev primit će se na zapisnik svakim radnim danom tijekom 

radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela. 



  

 

      Članak 5. 

 

 Jedinstveni upravni odjel općine Dubravica dužan je u roku od 15 dana od dana 

podnošenja zahtjeva omogućiti korisniku pristup informaciji, putem službenika za 

informiranje.  

 

      Članak 6. 

 

           Jedinstveni upravni odjel Općine Dubravica uskratit će pristup informaciji u skladu sa 

člankom 8. Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

    Članak 7. 

 

 Korisnici prava na pristup informaciji oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi. 

 Općina Dubravica ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika 

prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije sukladno članku 2. Kriterija za 

određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(„Narodne novine“, br. 172/03 i 144/10).  

 

  Članak 8. 

           Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojavanju Kataloga 

informacija (KLASA: 021-05/08-01-04-104, UR.BROJ: 238/40-08-01) od 29. srpnja 2008. 

godine.           

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u 

«Službenom glasniku općine Dubravica».  

 

KLASA: 021-05/11-01/29 

UR.BROJ: 238/40-11-120 

U Dubravici, 24. studenog 2011.g. 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

                Općine Dubravica 

            Drago Horvat 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


