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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 
_____2011., 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: 021-05/11-01/14 
URBROJ: 2109/2-01-11-02 
Čakovec, __________ 2011. 

 GRADONAČELNIK 
   Branko Šalamon, v.r. 

 

O b r a z l o ž e n j e 
 Dana 30. prosinca 2010. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama 
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH 144/10). Izmjenama i dopunama 
Zakona uveden je pojam „korisnik prava na informaciju“ umjesto „ovlaštenik prava na 
informaciju“. Proširen je popis obveznika primjene Zakona, na tijela javne vlasti, tako 
da su pridodane i pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao 
javni interes te su u cijelosti ili djelomično financiranju iz državnog proračuna ili iz 
proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka 
društva u kojima RH i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju 
zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo. Navedeno proširenje obuhvaća skoro sve 
pravne osobe lokalnog javnog sektora i to: javne ustanove čiji su osnivači lokalne 
jedinice i trgovačka društva u kojima lokalne jedince imaju vlasništvo. 
 Odlučivanje o žalbama u postupcima pristupa informacijama povjereno je 
neovisnome nadzornom tijelu – postojećoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 
Time je uvedeno jedinstveno žalbeno tijelo u svim postupcima zahtjeva za pristup 
informacijama. Agencija preuzima i poslove nadzora nad provedbom Zakona. 
 Potpunije je uređeno izvješćivanje o provedbi Zakona. 
 U skladu sa navedenim izmjenama Zakona, potrebno je uskladiti i Odluku o 
ostvarivanju prava na pristup informacijama. 
 Stoga donosim predočeni Zaključak. 
 
        GRADONAČELNIK 
        Branko Šalamon, v.r. 
 
 



      PRIJEDLOG 
 Temeljem članka 10 i 21 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH 172/03, 
144/10) i članka 23 Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), Gradsko vijeće 
Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici, održanoj _______ 2011. donijelo sljedeću 
 

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

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 U Odluci o ostvarivanju prava na pristup informacijama (Sl. gl. Grada Čakovca 08/04,  
08/10 – u daljnjem tekstu Odluka), u čl. 1. umjesto riječi „ovlaštenici“ upisuju se riječi 
„korisnik prava na informaciju“. 

Članak 2. 
 

 U članku 2. stavku 1 umjesto riječi „ovlaštenicima“ upisuju se riječi „korisnicima“.  
 U stavku 2, briše se slovo „i“, stavlja zarez, a iza riječi „točne“ dodaju se riječi „i 
pravodobne“. 

Članak 3. 
 Članak 3. mijenja se i glasi: 

„Pravo na pristup informaciji tijelo javne vlasti uskratit će ako: 

- je informacija klasificirana stupanjem tajnosti sukladno zakonu kojim se propisuje 
tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područja zaštite osobnih 
podataka 

- postoje sumnje da bi njezino objavljivanje onemogućilo učinkovito, neovisno i 
nepristrano vođenje sudskog ili upravnog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne, 

- bi se onemogućilo rad tijela koje vrše upravni, inspekcijski odnosno nadzor 
zakonitosti, 

- bi se povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva (osim u slučaju pristanka autora ili 
vlasnika) 

- se  radi o postupcima koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama 
za vrijeme trajanja postupaka.“ 

Članak 4. 
 
 U članku 4. Odluke, stavku 3 dodaju se točke a) i b) koje glase: 
„a) pravodobnim objavljivanjem informacija na primjeren i dostupan način (na web 
stranicama i u Službenom glasniku) radi upoznavanja javnosti, 
b) davanjem informacije pisanim putem“, 
a dosadašnje točke a), b), c) i d) postaju točke c), d), e) i f).  
 U postojećim točkama a) i b) riječ „ovlašteniku“ mijenja se u riječ „korisniku“.  
 

Članak 5. 
 
 U članku 5. Odluke stavku 1 umjesto riječi „ovlaštenik“ upisuju se riječi „korisnik“.  
 

Članak 6. 
 

 U članku 7. Odluke mijenja se članak 3 te glasi: 

„Protiv prvostupanjskog rješenja podnositelj zahtjeva ima pravo izjaviti žalbu neovisnom tijelu 
za zaštitu prava na pristup informacijama.“ 



Članak 7. 
 Članak 9. mijenja se i glasi: 

„Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih 
pristojbi. 

Grad Čakovec ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji 
nastaju pružanjem informacije te na naknadu troškova dostave tražene informacije, u skladu 
sa propisanim kriterijima od strane neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup 
informacijama.“ 

Članak 8. 
 U članku 10. Odluke, alineja 1, iza riječi „Gradskog vijeća“ dodaju se riječi „i stručnog 
kolegija gradonačelnika“, a iza zadnje alineje dodaje se alineja koja glasi: 

„ informacije o natječaju i natječajnoj dokumentaciji za javne nabave te izvršavanje ugovora u 
skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.“ 

Članak 9. 
 Članak 11. mijena se i glasi: 

„Posebnom Odlukom  Gradskog vijeća Grada Čakovca određen je službenik za 
informiranje kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup 
informacijama.“ 

Članak 10. 
 Članak 12. mijenja se i glasi: 
„Informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Čakovec sadržane su u katalogu 
informacija koji sadrži sistematizirani pregled informacija, namjenu, način osiguravanja 
pristupa informaciji te vremenom ostvarivanja prava na pristup informaciji.“ 
 

Članak 11. 
 Članak 13. mijenja se i glasi: 

„Grad Čakovec dužan je surađivati s neovisnim tijelom za zaštitu prava na pristup 
informacijama te mu dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 
najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu.“ 

Članak 12. 
 Članak 14. briše se, a dosadašnji članak 15. postaje članak 14. 

Članak 13. 
Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja izdati pročišćeni tekst Odluke o 

ostvarivanju prava na pristup informacijama. 
 

Članak 14. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Čakovca. 
 

 KLASA: 021-05/11-01/4 
UR.BROJ: 2109/2-04-11-1 
Čakovec, __________ 2011.  

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