
 

Na temelju članka 22. stavka 4.Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne 

novine»br. 172/03.) i članka  48. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske 

županije» br. 5/2002.) Općinsko poglavarstvo  Podturen na 96. sjednici, održanoj 

4.10.2004.god. donijelo je    

 

                                                   O D L U K U 

                              O USTROJU KATALOGA INFORMACIJA 

                                            OPĆINE PODTUREN 

                                               

                                                      Članak 1. 

 

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

Općina Podturen,  a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona 

kojim se određuje  pravo na pristup informacijama i to: 

 

                                                      Članak 2. 

 

Dokumenti u kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke 

utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku – Katalog 

informacija Općine Podturen koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 

                                                      Članak 3. 

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđeni 

su Odlukom o određivanju službenika za informiranje. 

 

                                                      Članak 4. 

 

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika 

dokumenta koje sadrže traženu informaciju , te pristup informaciji uvidom u dokumente 

dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 10,00 kuna do 10 stranica. 

Za svaku slijedeću stranicu plaća se plus 1,00 kuna. 

 

                                                      Članak 5. 

 

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiroračuna Općine Podturen  broj 

2392007-1834200007, poziv na broj 22 7803-JMBG (za fizičke osobe) i 21 7803-MB (za 

pravne osobe), svrha doznake : naknada za uvid u katalog informacija. 

 

                                                      Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku 

Međimurske županije». 

 

           OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE PODTUREN 

 

Klasa: 021-04/2004-02/731 

Ur.broj: 2109/13-2004-01                                                                       Općinski načelnik: 

Podturen, 04.10.2004.god.                                                                           Josip Lepen,v.r. 

 



PRILOG : 

 

 

                     KATALOG INFORMACIJA Općine Podturen 

 

1. OPĆI AKTI: 

1.1. Općinskog vijeća Općine Podturen od 1993.g.i nadalje. 

1.2. Općinskog poglavarstva Općine Podturen od 1993. god. i nadalje. 

 

2. POJEDINAČNI AKTI: 

2.1. Općinskog vijeća Općine Podturen od 1993.godine i nadalje 

2.2. Općinskog poglavarstva Općine Podturen od 1993.god. i nadalje 

 

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA Općinskog vijeća i 

poglavarstva . 

 

4. KATALOG OPĆINSKE IMOVINE 

 

5. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA, 

INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA 

 

6. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA 

JAVNE NABAVE 

 

Napomena : Neki od navedenih akata objavljeni su na službenoj Internet stranici Općine 

Podturen: www.općina-podturen.hr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.općina-podturen.hr/


 

Na temelju članka 22.stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» 

broj 172/03) i članka 48. Statuta Općine Podturen («Službeni glasnik Međimurske županije» 

br. 5/2002.) Općinsko poglavarstvo Podturen na  96. sjednici održanoj dana: 4.10.2004.god.     

donijelo je 

 

 

                                                        O  D  L  U  K  U 

                                      O određivanju službene osobe mjerodavne 

                                    za rješavanje prava na pristup informacijama 

 

                                                           Članak 1. 

 

   Određuje se Josip Lepen, Općinski načelnik kao službena osoba mjerodavna za rješavanje 

prava na pristup informacijama. 

 

                                                          Članak 2. 

 

Osoba za rješavanje prava na pristup informacijama obavlja slijedeće poslove: 

 

- rješava pojedinačne Zahtjeve za pristup informacijama 

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija 

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim 

dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti, osigurava pomoć podnositeljima 

zahtjeva za davanje informacija i poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga 

informacija. 

 

                                                        Članak 3. 

 

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog 

ili pisanog zahtjeva Općini Podturen. 

Usmeno postavljeni zahtjev primat će se na zapisnik utorkom od 8 – 10 sati u prostorijama 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podturen. 

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava može se podnijeti putem pošte na adresu: Općina 

Podturen, Ivana Grščića 5, 40317 Podturen ili se može dostaviti neposredno u prostorije 

općine na istoj adresi. 

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na tel.broj : 040 847 260. 

 

                                                       Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku 

Međimurske županije». 

 

 

                           OPĆINSKO POGLAVARSTVO PODTUREN 

 

Klasa: 021-05/2004-02/ 731 

Ur.broj: 2109/13-2004-02                                                                        Općinski načelnik: 

Podturen,  4.10.2004.god.                                                                           Josip Lepen,v.r. 

 



   


