
1. 
Temeljem članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na 
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/03) 
i članka 50. Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni 
vjesnik«, broj 28/09), Općinski načelnik Općine Donji 
Kukuruzari, 28. rujna 2009. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine 

Donji Kukuruzari 
Članak 1. 
 
Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija 
koje posjeduje, odnosno kojima raspolaže ili ih nadzire 
Općina Donji Kukuruzari. 
Cilj ovog Kataloga je ostvarivanje prava na pristup 
informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup 
informacijama. 
Ovlaštenik prava na pristup informacijama je svaka 
domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja zahtijeva 
pristup informaciji. 
 
Članak 2. 
U Katalogu se evidentiraju dokumenti koje donose 
predstavnička i izvršna tijela Općine kao i dokumenti 
Jedinstvenog upravnog odjela. 
Ovlaštenicima na pravo na pristup informacijama 
uskratiti će se navedeno pravo ako je informacija zakonom 
ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena 
državnom, vojnom, službenom, profesionalnom ili 
poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim 
se uređuje područje zaštite osobnih podataka. 
Informacije koje se daju ovlaštenicima moraju biti 
potpune i točne. 
 
Članak 3. 
Izvršna, predstavnička i upravna tijela Općine 
Donji Kukuruzari dužna su službeniku za informiranje 
pružati potpunu pomoć u izradi i ažuriranju Kataloga 
a pogotovo su dužna pravovremeno dostavljati službeniku 
za informiranje dokumente iz svog djelokruga 
radi unošenja istih u Katalog. 
 
Članak 4. 
Pravo na pristup informaciji ovlaštenik prava 
ostvaruje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva 
ili usmenog zahtjeva o kojem se sastavlja zapisnik ili 
službena zabilješka. 
Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen 
pristup informaciji izradom preslika dokumenata koji 
sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu 
na izradu preslika u iznosu od 0,50 kn po stranici, 
kao i za obrazac zahtjeva za pristup informacijama 
u istom iznosu. 



Članak 5. 
Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se na žiro 
račun Općine Donji Kukuruzari: 2340009-1808300003, 
poziv na broj 7706-JMBG ili MB, svrha doznake: naknada 
za uvid u Katalog informacija. 
 
Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke ukida se Odluka 
Općinskog poglavarstva Općine Donji Kukuruzari, 
KLASA: 008-01/06-01/01, URBROJ: 2176/07-01-06-04 
 
od 19. travnja 2006. godine. 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 008-01/09-01/05 
URBROJ: 2176/07-03-09-1 
Donji Kukuruzari, 28. rujna 2009. 
 
Općinski načelnik 
Ivo Blažanović, v.r. 
 
2. 
Temeljem članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na 
pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 172/03) 
i članka 50. Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni 
vjesnik«, broj 28/09) Općinski načelnik Općine Donji 
Kukuruzari, 28. rujna 2009. godine, donosi 

O D L U K U 
o određivanju službenika za informiranje 

 
Članak 1. 
 
Određuje se STEVO NOVAKOVIĆ, zamjenik općinskog 
načelnika Općine Donji Kukuruzari kao službena 
osoba za rješavanje prava na pristup informacijama 
(u daljnjem tekstu: službenik za informiranje). 
 
Članak 2. 
Službenik za informiranje u cilju osiguranja poštivanja 
zakonskih odredaba Zakona o pravu na pristup 
informacijama obavlja sljedeće poslove: 
- rješava pojedinačne zahtjeve i redovito objavljuje 
informacije, sukladno Statutu i drugim aktima 
Općine Donji Kukuruzari 
- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja 
i objavljivanja informacija koje su sadržane 
u službenim dokumentima koji se odnose na 
cjelokupni rad Općine 
- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s 



ostvarivanjem prava na pristup informacijama 
- vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, 
postupcima i odlukama donesenim u postupcima 
pokrenutim radi ostvarivanja prava na pristup 
informacijama. 
 
Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji 
Kukuruzari. 
Stupanjem na snagu ove Odluke ukida se Odluka 
Općinskog poglavarstva Općine Donji Kukuruzari, 
KLASA: 008-01/06-01/01, URBROJ: 2176/07-01-06-03 
od 19. travnja 2009. godine. 
 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DONJI KUKURUZARI 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 008-01/09-01/05 
URBROJ: 2176/07-03-09-2 
Donji Kukuruzari, 28. rujna 2009. 
 
Općinski načelnik 
Ivo Blažanović, v.r. 


