
Na temelju  članka 21. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN RH br. 25/13) i članka 30. Statuta 

Općine Stankovci , Općinsko vijeće Općine Stankovci na svojoj 8. sjednici održanoj 15. rujna  2014. 

godine , donosi 

 

 

PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 

 

Opće odredbe 

 

Ĉlanak 1. 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti pod kojima svaka domaća ili strana  pravna i fizička osoba 

ostvaruje svoje pravo na pristup informacijama koje posjeduje , raspolaže i koje nadzire Općina 

Stankovci ( dalje u tekstu: Općina) , pravila postupka u kojem ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje 

svoje pravo na pristup informacijama. 

Informacija je svaki podatak koji posjeduje Općina u obliku dokumenta, zapisa, dosjea , registra ili u 

bilo kojem drugom obliku , neovisno o načinu na koji je prikazana .  

 

 

Naĉin ostvarivanja prava na pristup informacijama  

 

 

Ĉlanak 2. 
Općina omogućava pristup informacijama na slijedeće načine: 

- na internetskoj stranici Općine, 

- objavljivanjem svih relevantnih informacija u  „ Službenom glasniku“ Općine,  

- neposrednim pružanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama, 

- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenta za koji sadrže tražene informacije, 

- dostavljanjem pisane informacije koja sadrži tražene informacije . 

 

Ĉlanak 3. 

Općina je obavezna na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način: 

- opće akte i odluke koje donosi, kojima se utječe na interese korisnika , 

- godišnje planove, programe , strategije, izvještaje o radu , financijska izvješća i druge 

odgovarajuće dokumente, 

- podatke o izvoru financiranja , proračunu i izvršenju proračuna, 

- informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući 

popis korisnika i visinu iznosa, 

- informacije o postupcima javne nabave, 

- zapisnike i zaključke sa sjednica Općinskog vijeća . 

 

Izuzeci od prava na pristup informacijama 

 

Ĉlanak 4. 
Općina će uskratiti pristup informaciji u slijedećim slučajevima: 

1. ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti u skladu sa Zakonom, 

2. ako je informacija zaštićena zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka, 

3. ako bi objavljivanje informacije onemogućilo: 

 

- učinkovito , neovisno i nepristrano vođenje sudskog , upravnog ili drugog postupka , izvršenja 

sudske odluke ili kazne, 

-  onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor , inspekcijski nadzor , odnosno nadzor 

zakonitosti 

- povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva , 

- povrijedilo načelo poslovne tajne. 



Poslovnom tajnom se smatraju osobni podaci općinskih djelatnika, općinskih vijećnika, podaci sadržani 

u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Općini, podaci o poslovnim 

rezultatima prije izvješćivanja ovlaštenih tijela, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i 

tehničke zaštite općinskih djelatnika i imovine, podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, 

kao i dokumente koje općinski načelnik proglasi poslovnom tajnom. 

 

 

Službenik za informiranje 

 

Ĉlanak 5. 
Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama općinski načelnik je obvezan odlukom odrediti 

službenika za informiranje.  

Općina je dužna objaviti službene podatke o službeniku za informiranje i o načinu njegovog rada na 

svojoj internetskoj stranici. 

 

Ĉlanak 6. 

Službenik za informiranje ovlašten je javno iznositi informacije koje posjeduje i kojima raspolaže 

Općina u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi, Zakonom o pravu na 

pristup informacijama, Statutom Općine Stankovci  i drugim zakonima i pod zakonskim aktima. 

 

Ĉlanak 7. 
Službenik za informiranje ima slijedeće dužnosti: 

1. obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i to: 

- zaprima usmeni zahtjev za pristup informaciji i o tome sastavlja službenu zabilješku, 

- poziva ovlaštenika  da dopuni nepotpun ili nerazumljiv zahtjev, 

- obavještava podnositelja zahtjeva  o tome gdje, kada i kako je tražena informacija objavljena. 

 

2. izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 

3. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija 

4. uredno vodi katalog informacija 

5. vodi upisnik o zahtjevima , postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup 

informacijama . 

 

Ĉlanak 8. 
Službenik za informiranje je dužan u obavljanju poslova iz članka 7. ovog pravilnika neposredno 

surađivati sa općinskim načelnikom. 

Za svoj rad isključivo odgovara općinskom načelniku. 

 

 

Službeni upisnik 

 

Ĉlanak 9. 
Pravo na pristup informaciji se ostvaruje podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za 

informiranje. 

Pisani zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva koji se nalazi internetskoj stranici Općine  ili se može 

podignuti u JUO općine. 

Ako je zahtjev podnesen usmeno , sačiniti će se službena zabilježba. 

 

Ĉlanak 10. 
Pisani zahtjev za pristup informacijama mora sadržavati: 

- naznaku da se podnosi Općini, 

- ime, prezime i adresu ako je podnositelj fizička osoba , odnosno naziv i sjedište ako je 

podnositelj pravna osoba, 

-  opis tražene informacije, odnosno podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije. 

Pisani zahtjev se predaje u Općinskoj pisarnici.  



Postupanje po zahtjevu 

 

Ĉlanak 11. 
Službenik za informiranje je dužan u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva omogućiti 

podnositelju zahtjeva pristup informacijama. 

Rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama iz stavka 1 ovog članka , može se produžiti za 30 

dana , ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Općine , te akose jednim zahtjevom traži već broj 

informacija . 

 

Rješenje o zahtjevu 

 

Ĉlanak 12. 
O prihvaćanju zahtjeva službenik za informiranje nije obvezan izdati posebno rješenje , već o tome 

sastavlja službenu bilješku.  

Rješenje se ne donosi u slijedećim slučajevima: 

- kad Općina omogućuje pristup informaciji, 

- ako je informacija objavljena. 

 

Ĉlanak 13. 
Rješenje o odbijanju zahtjeva donijeti  će se: 

- ako postoje razlozi iz članka 4. stavak 1. ovog pravilnika, 

- ako Općine ne posjeduje informaciju, 

- ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom sukladno Zakonu o pravu na pristup 

informacijama. 

 

 

Tabla i upravni postupak 

 

Ĉlanak 14. 
Protiv rješenje podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka u roku od 

15 dana od dana dostave rješenja. 

Protiv rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka ne može se izjaviti žalba , ali se može tužbom 

pokrenuti upravni spor. 

 

Prijelazne i završe odredbe 

 

Ĉlanak 15. 

U dijelu prava na pristup informacijama koji nisu utvrđeni ovim Pravilnikom , neposredno se 

primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

Ĉlanak 16. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana , od dana objave u Službenom glasniku . 

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu , Općina je dužna objaviti ovaj Pravilnik na svojoj 

internetskoj stranici. 

 

 Klasa: 021-05/14-01/ 30 

Urbroj: 2198-30-14-2 

Stankovci , 15. rujna  2014. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STANKOVCI 

 

         Predsjednik 

         Dražen Orlović 


