REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/06-01/26
URBROJ: 2140-05-06-1
Gornje Jesenje, 24. 02. 2006.
Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne
novine», broj 173/03) i članka 15. Statuta Općine Jesenje («Službeni glasnik Krapinskozagorske županije», broj 13/01) Općinsko vijeće Općine Jesenje na 10. sjednici održanoj
dana 24. 02. 2006. godine donijelo je
ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Jesenje
Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili ih
nadzire Općina Jesenje i utvrđuju uvjeti pod kojima se omogućava neposredan uvid javnosti
u rad tijela Općine, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o
pravu na pristup informacijama.
Članak 2.
Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke,
utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji je u prilogu ove Odluke i čini njezin
sastavni dio –Katalog informacija Općine Jesenje.
Članak 3.
Pristup informacijama u smislu ove Odluke osigurava se:
 Redovitim objavljivanjem akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva u
«Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije»
 Oglašavanjem u «Narodnim novinama» i sredstvima javnog informiranja natječaja za
javne nabave, prodaju nekretnina, radne odnose i sl., sukladno posebnim propisima,
 Davanjem priopćenja sredstvima javnog informiranja,
 Neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku koji je podnio zahtjev,
 Uvidom u dokumente i davanjem preslike dokumenata koji sadrže tražene
informacije,
 Prisustvovanjem sjednicama Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva na način
propisan Poslovnikom o radu tih tijela..
Članak 4.
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog
ili pisanog zahtjeva Općini Jesenje – službeniku za informiranje.
Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na
adresu: Općina Jesenje, Gornje Jesenje, putem elektronske pošte na adresu:
opcina.jesenje@kr.htnet.hr ili putem telefaxa broj: 049/375-503.
Usmeni zahtjevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama primaju se na zapisnik svaki
radni dan u vremenu od 9 do 14 sati na adresi Općine Jesenje.

Pravo na pristup informaciji omogućiti će se ovlašteniku prava najkasnije u roku 15 dana od
dana podnošenja zahtjeva.
Članak 5.
Tijela Općine će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je ona zakonom ili općim aktom
Općine određena kao službena ili druga tajna.
Službenom ili drugom tajnom smatraju se podaci i dokumenti čije bi priopćavanje ili davanje
na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno radu Općine ili bi štetilo interesu i ugledu Općine
i korisnika sredstava Općine.
Službenom tajnom smatraju se naročito:
 Dokumenti koje tijela Općine odrede službenom tajnom,
 Podaci koje tijelo javne vlasti ili druga pravna osoba priopći tijelima Općine kao
povjerljive,
 Dokumenti kojima se određuju mjere i način postupanja u slučaju nastanka
izvanrednih okolnosti,
 Dokumenti koji se odnose na obranu,
 Druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima
Općine, drugih tijela javne vlasti, korisnika sredstava Općine, odnosno protivno
zakonu.
Članak 6.
Ovlaštenik prava na informaciju kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika
dokumenata koji sadrže traženu informaciju više od pet stranica dužan je platiti naknadu za
izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po stranici.
U slučaju kada se ovlašteniku dostavlja preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
poštom, ovlaštenik je dužan platiti i naknadu u visini poštarine.
Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se u korist računa Općine Jesenje broj:23400091855200008, poziv na broj: 22 7706 –JMBG (za fizičke osobe) i 21 7706-MB( za pravne
osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u «Službenom glasniku Krapinskozagorske županije».
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