
 

   Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 172/03) i članka 22. Statuta Općine Viljevo 

(»Službeni glasnik Općine Viljevo» broj 1/06), Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 10. 

sjednici održanoj 14.11.2006. godine donosi 

 

 

ODLUKU 
o određivanju službenika za informiranje 

 

 

Članak 1. 

 

   ODREĐUJE se Tihomir Hajduković, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Viljevo, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup 

informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje). 

 

Članak 2. 

 

   Službenik za informiranje 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 Viljevo. 

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

podnijeti putem pošte na adresu: Općina Viljevo, B. Radića 87, 31531 Viljevo ili se može 

dostaviti neposredno u prostorije Općine na istoj adresi. 

   Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 031/644-400, 

tako da će se o tom zahtjevu sastaviti službena zabilješka. 

 

Članak 4. 

 

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

glasniku Općine Viljevo». 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VILJEVO 
 

 KLASA: 008-01/06-01/02                                                  PREDSJEDNK 

 URBROJ: 2115/05-01-06-1                                              Općinskog vijeća: 

 Viljlevo, 14.11.2006.   

                                                 DAVORIN FEKETE 

 

 

 



   Na osnovu članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama 

(»Narodne novine« broj 172/03.) i članka 22. Statuta Općine Viljevo (»Službeni glasnik 

Općine Viljevo» broj 1/06), Općinsko vijeće Općine Viljevo na svojoj 11. sjednici održanoj 

14.11.2006. godine donosi 

 

ODLUKU 

o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Viljevo 
 

 

Članak 1. 

 

   Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili 

nadzire Općina Viljevo, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu 

zakona kojim se uređuje pravo 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 se nalazi u privitku - 

Katalog informacija Općine Viljevo koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

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

Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje. 

  

Članak 4. 

 

   Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji 

izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za 

izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po stranici. 

   Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtjeva pristup informaciji uvidom u 

dokumente koji su nastali prije 1993. godine dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kuna 

za svaki pojedini dokument. 

Članak 5. 

 

   Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa Općine 

Viljevo bro:j 2393000-1848500003, poziv na broj: 22 7803 - JMBG (za fizičke osobe) i 24 

7803 - MB (za pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija. 

 

Članak 6. 

 

   Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom 

glasniku Općine Viljevo». 

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VILJEVO 
 

 KLASA: 008-01/06-01/03                              PREDSJEDNIK 

 URBROJ:2115/05-01-06-1                                                 Općinskog vijeća: 

 Villjevo, 14.11.2006.                                                               Davorin FEKETE 

 



KATALOG INFORMACIJA 

OPĆINE VILJEVO 

 

 
 

1. OPĆI AKTI: 

1.1. Općinskog vijeća Općine Viljevo od 1993. godine i nadalje 

1.2. Općinskog poglavarstva Općine Viljevo od 1993. i nadalje 

 

 

2. POJEDINAČNI AKTI: 

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

2.2. Općinskog poglavarstva Općine Viljevo od 1993. i nadalje 

 

 

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA Općinskog vijeća Općine Viljevo  

za razdoblje od 1993. godine i nadalje, te Općinskog poglavarstva od 1993. i nadalje 

(materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici akata). 

 

 

4. POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE, KADROVSKI POSLOVI, POSLOVI 

   VOĐENJA FINANCIJSKOG I MATERIJALNOG POSLOVANJA OPĆINE, POSLOVI  

   PRIJEMNOG UREDA I ARHIVIRANJA 

 

 

5. POPIS OSOBA kojima su dodijeljena JAVNA PRIZNANJA od 1993. i nadalje 

 

 

6. SKLOPLJENI SPORAZUMI O SURADNJI 

 

 

7. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA,  INFRASTRUKTURE I   

   ZAŠTITE OKOLIŠA, KOMUNALNOG GOSPODARSTVA, DRUŠTVENIH   

   DJELATNOSTI  

 

 

8. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne 

nabave, gospodarenja nekretninama i poljoprivrednim zemljištem 

 

Sva dokumentacija čuva se u Pismohrani Općine Viljevo, B. Radića 87, 31531 VILJEVO 

Napomena: neki od navedenih akata objavljuju se na službenoj internet stranici Općine 

Viljevo www.viljevo.hr  

http://www.viljevo.hr/

