
                                        11. GRADONAČELNIKOV KOLEGIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIJAL UZ TOČKU  
8. DNEVNOG REDA 

 
 
 
 

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama 

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIJEDLOG 
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i 

članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 
10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svom  ___. stručnom kolegiju održanom 
_____2010., donio sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

I. 
  
 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na 
pristup informacijama upućuje se Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

   II. 
  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
  
KLASA: 021-05/10-01/183 
URBROJ: 2109/2-01-10-02 
Čakovec, __________ 2010. 
 

 GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon, v.r. 

 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

 Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 
33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), odnosno njegovim izmjenama (NN RH 
107/07), izvršno tijelo Grada Čakovca više nije Gradsko poglavarstvo Grada Čakovca 
već gradonačelnik Grada Čakovca. Sukladno spomenutim izmjenama Zakona, 
napravljene su izmjene i dopune Odluke o ostvarivanju prava na pristup 
informacijama. 
 Stoga donosim predočeni Zaključak.  
 
 

  GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon, v.r. 

 
 



 
PRIJEDLOG 

Temeljem članka 10, 18, 20, 21 i 22 Zakona o pravu na pristup informacijama 
(NN RH 172/03) te članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), 
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici, održanoj ________ 2010., 
donijelo sljedeću 

Odluku o izmjenama i dopunama  
Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama 

 
Članak 1. 

 
          U Odluci o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Sl. gl. Grada Čakovca 
08/04 – u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 1. iza riječi: „Gradskog vijeća“ brišu se 
riječi: „ili Poglavarstva“.  

Članak 2.  
 
 U članku 4. stavak 1. Odluke, riječi: „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju: 
„gradonačelnik“. 

Članak 3. 
 

 U članku 5. stavak 1. Odluke, riječi: „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se 
riječju: „gradonačelnika“. 

Članak 4.  
 

 U članku 8. Odluke, riječi: „Uredu Grada Čakovca“ zamjenjuju se riječima: 
„Upravnom odjelu za upravu Grada Čakovca“. 
 

Članak 5. 
 
 U članku 10. Odluke, riječi: „Gradsko poglavarstvo“, „Poglavarstva“ i „Gradskog 
poglavarstva“ zamjenjuju se riječju: „gradonačelnik“ u odgovarajućem padežu.  
 

Članak 6. 
 

 U članku 13. stavku 2. Odluke, riječi: „Gradskog poglavarstva“ zamjenjuju se 
riječju: „gradonačelnika“, a riječi: „do 31. siječnja“ zamjenjuju se riječima: „do kraja 
veljače“. 

Članak 7. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 
 
 
KLASA: 021-05/10-01/183 
URBROJ:2109/2-02-10-01 
Čakovec, _______  2010. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 

 
 



Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 05/01) ,
Gradsko vijeće Grada Čakovca na osnovi članka 10., 18., 20., 21. i 22. Zakona o prav u na pristup
informacijama (NN RH br.172/03), na svojoj 31. sjednici, održanoj 21. listopada  2004. godine, donijelo
je sljedeću

 
 

O D L U K U
o ostvarivanju prava na pristup informacijama

 
 
 
I. OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.
 

Ovom Odlukom uređuje se obveza Grada Čakovca i njegovih tijela, pravnih osoba u vlasništvu
Grada Čakovca, odnosno ustanova i poduzeća s javnim ovlastima osnovanih aktima Gradskog vijeća
ili Poglavarstva, kao i postupak i način ostvarivanja prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim
osobama (u daljnjem tekstu: ovlaštenici) putem otvorenosti i javnosti djelovanja tij ela javne vlasti
sukladno Zakonu.
 

Članak 2.
 

Zainteresiranim ovlaštenicima prava na informaciju, pod uvjetima propisanim Zakonom i ovom
Odlukom, dostupne su sve informacije koje posjeduju tijela iz članka 1. ove Odluke ili s njima raspolažu
ili ih nadziru.

Informacije koje daju tijela iz članka 1. ove Odluke (u daljnjem tekstu: tijela javne vlasti) moraju
biti potpune i točne.
 

Članak 3.
 

Pravo na pristup informaciji tijelo javne vlasti uskratiti će ako je informacija zak onom ili na
osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom, profesion alnom ili
poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
 
 
 
II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
 
 

Članak 4.
 

Ovlaštenici imaju mogućnosti ostvariti pravo na pristup svim općim aktima koje donos i
Gradsko vijeće Grada Čakovca, Gradsko poglavarstvo kao i aktima kojima se rješavaju i uređuju
pitanja od šireg interesa uvidom u Službene glasnike Grada Čakovca koji su im dostup ni putem
pretplate. Također imaju mogućnost pregleda arhiviranih primjeraka u Gradskoj upravi  ili pregledom
putem Interneta na službenim web stranicama Grada Čakovca.

Statuti kao i drugi ustrojstveni akti poduzeća i ustanova u vlasništvu Grada objavlj uju se u
Službenom glasniku Grada Čakovca, na Internet stranicama, a ostali akti na oglasnim pločama, o
čemu brine ravnatelj ustanove odnosno direktor poduzeća ili osobe koje su općim akto m za to
određene.

 
 
Tijela javne vlasti obavezne su omogućiti pristup informacijama iz područja za koja su

osnovana kroz evidencije nadležnih tijela, čiji naziv i sadržaj (opis) rada mora biti javno istaknut i vidljiv
na oglasnoj ploči u poslovnoj zgradi gdje je sjedište javnog tijela, a pristup ovim informacijama moguć
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je:
a)      neposrednim davanjem informacije ovlašteniku koji je podnio zahtjev,
b)      uvidom u dokumente i preslikom dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
c)      dostavljanjem ovlašteniku koji je podnio zahtjev preslika dokumenata koji sadrži traženu

informaciju,
d)      na drugi način kojim se ostvaruje pravo na slobodan pristup informacijama.

 
 
Pristup informaciji i rokovi
 

Članak 5.
 

Ovlaštenik prava na informaciju podnosi pisani ili usmeni zahtjev za omogućavanje pr istupa
informaciji koja se odnosi na područje rada Gradske uprave, Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća.

Pisani zahtjev mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtje v podnosi,
naziv ili opis informacije koja se traži s pobližim podacima za prepoznavanje tražene informacije, ime,
prezime i adresu fizičke ili pravne osobe podnositelja zahtjeva.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.
 

Članak 6.
 

Na temelju pisanog ili usmenog zahtjeva (o kojem se sastavlja zapisnik odnosno služb ena
bilješka) stručne službe Grada Čakovca obvezne su omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji
najkasnije roku od 15 dana od dana podnošenja, ako je zahtjev bio razumljiv i potpun i nije ga trebalo
dopunjavati.
 
 
Rješenje o zahtjevu
 

Članak 7.
 

Stručne službe Grada Čakovca omogućiti će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, izdati mu
presliku dokumenata, usmeno mu priopćiti podatke iz evidencija ili izdati mu odgovar ajuću potvrdu,
uvjerenje ili drugi dokument u skladu sa zakonom ili drugim propisom.

Može se donijeti i rješenje o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji, ali samo u slučajevima
predviđenim Zakonom. 

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu gradon ačelniku
Grada Čakovca u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja.
 
 
Službeni upisnik
 

Članak 8.
 

Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informaciji vodi se u Uredu Grada Čakovca.
 
 
 
Naknada u vezi s davanjem informacije
 

Članak 9.
 

Kada se, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku, po zahtjevu ovlaštenika mora
provesti postupak i provesti određene radnje zbog kojih će nastati materijalni trošk ovi, ovlaštenik
zahtjeva za pristup informacijama dužan je uz podnošenje zahtjeva uplatiti odgovaraj uću pristojbu
prema Tarifi i nadoknaditi materijalne troškove u iznosu od 100,00 kn.
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Naknada se uplaćuje na žiro-račun Grada Čakovca uz naznaku: «za pravo na pristup
informaciji».
 
 
Objavljivanje informacija
 

Članak 10.
 

Opći akti koje donosi Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo, pored Službenog glasnika Grada
Čakovca, objavljuju se sukladno Statutu Grada Čakovca i Poslovnika o radu Gradskog v ijeća i na
Internet stranicama Grada Čakovca gdje se objavljuju i druge informacije kao što su:
- dnevni red sjednica Gradskog vijeća i Poglavarstva i vrijeme njihovog održavanja,
- opći akti kojima se uređuju pitanja od šireg interesa,
- zaključci, rješenja te različiti drugi akti Gradskog poglavarstva i Vijeća
 
 
Službenik za informiranje
 

Članak 11.
 

Donijeti će se posebna odluka kojom će se odrediti službena osoba mjerodavna za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje).

Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Grada Čakovca kao i putem Internet stranica
 
 
Katalog informacija
 

Članak 12.
 

Stručne službe Grada Čakovca ustrojiti će prijedlog kataloga informacija, s kojima raspolaže ili
ih nadzire Grad Čakovec, a koji sadrži sistematizirani pregled informacija. 

Katalog informacija ustrojiti će se posebnom Odlukom.
 
 
III. IZVJEŠĆA
 

Članak 13.
 

Izvješće o provedbi ove Odluke (objedinjeno po upravnim odjelima Gradske uprave) izr ađuju
stručne službe Grada Čakovca na temelju podataka iz službenog upisnika i kataloga in formacija iz
prethodnog članka ove Odluke najkasnije do 10. siječnja.

Izvješće se putem Gradskog poglavarstva dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje najkasnije
do 31. siječnja.

Usvojeno Izvješće Gradskog vijeća objavljuje se u Službenom glasniku Grada Čakovca i  na
Internet stranicama.

 
 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 14.
 

Po donošenju podzakonskih propisa nadležnog ministarstva, stručne službe Grada Čakov ca
ustrojiti će službeni upisnik iz članka 8. ove Odluke. 

 
Članak 15.

 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada
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Čakovca.
 
Klasa:021-05/04-01/122
Ur.broj:2109/2-02-04-03
Čakovec, 21. listopad 2004.g.
 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
 

      Dražen Blažeka, dipl.ing.
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