REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALI BUKOVEC
Općinsko vijeće

KATALOG INFORMACIJA
koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Mali Bukovec

Temeljem članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne
novine'' broj 172/03) i članka 22. Statuta Općine Mali Bukovec (''Službeni vjesnik
Varaždinske županije'' broj 28/09) Općina Mali Bukovec je izradila Katalog informacija i
odredila za to nadležnu osobu na svojoj 4. sjednici Općinskoga vijeća održanoj 1. rujna 2009.
godine. Poslove službenika za informiranje Općine Mali Bukovec obavlja dipl. učitelj Slađan
Mustač.
Pravo na pristup informacijama možete zatražiti:


podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva odnosno zahtjeva podnesenog putem
telekomunikacijskih uređaja,
 usmenim zahtjevom podnesenim osobno u službenim prostorijama Općine Mali
Bukovec, Mihovila Pavleka Miškine 14, kod službenika za informiranje,
 pisanim zahtjevom sa sadržajem propisanim Zakonom o pravu na pristup
informacijama koji se podnosi poštom na adresu: Općina Mali Bukovec, Mihovila
Pavleka Miškine 14, 42231 Mali Bukovec – službenik za informiranje.
Službenik za informiranje po sastavljenom zapisniku ili službenoj zabilješki odobrava i
omogućava ovlašteniku pristup informaciji po mogućnosti odmah, a najkasnije u roku od 15
dana.
Koje sve informacije možete dobiti?















Zapisnici sa sjednica Općinskoga vijeća Općine Mali Bukovec,
Opći i pojedinačni akti Općinskoga vijeća Općine Mali Bukovec,
Zapisnici stalnih i povremenih radnih tijela Općinskoga vijeća Općine Mali Bukovec,
Zapisnici sa sjednica Poglavarstva Općine Mali Bukovec,
Opći i pojedinačni akti Poglavarstva Općine Mali Bukovec,
Zapisnici sa sjednica radnih tijela Poglavarstva Općine Mali Bukovec,
Podaci vezani uz mjesnu samoupravu,
«Službeni vjesnik» Varaždinske županije,
Narodne novine,
Sklopljeni sporazumi i ugovori,
Dokumentacija i predmeti sudskih i upravnih postupaka u kojoj je Općina Mali
Bukovec stranka,
Izborna dokumentacija o izborima za Općinsko vijeće i načelnika Općine,
Dokumentacija i predmeti provedenih postupaka javne nabave,
Prostorno-planski dokumenti,



















Dokumenti s područja zaštite okoliša,
Dokumentacija zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine Mali Bukovec koja nema
oznaku ''tajno'',
Predmeti vezani uz funkcioniranje i financiranje udruga čiji je rad od interesa za
Općinu Mali Bukovec,
Informacije vezane uz Proračun i odnose s proračunskim korisnicima Općine Mali
Bukovec ,
Akti i predmeti vezani uz poticanje poduzetništva i poticanjima u poljoprivredi,
Razvojni programi i projekti,
Informacije vezane uz funkcioniranje web stranica Općine Mali Bukovec,
Informacije o imovini Općine Mali Bukovec,
Programi javnih potreba po područjima (obrazovanje, socijalna skrb, sport, zdravstvo,
komunalna infrastruktura i sl.),
Akti vezani uz ubiranje prihoda Općine Mali Bukovec,
Projektna dokumentacija uz postupke javnih nabava za objekte u vlasništvu Općine
Mali Bukovec, njezinih ustanova, infrastrukture i sl.,
Dokumentacija o ustroju i funkcioniranju upravnih tijela Općine Mali Bukovec,
Kadrovske evidencije,
Informacije konstituiranju općinske vlasti po mandatima,
Informacije o postupcima utvrđivanja javnih interesa ili prava prvokupa,
Popis osoba kojima su dodijeljena javna priznanja,
Svi ostali spisi i podaci čiji je stvaratelj Općina Mali Bukovec.

Troškovi izdavanja informacija
Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom
preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu
preslike u iznosu od 1,00 kune po svakoj stranici standardne veličine koja prelazi prvih 5 (pet)
besplatnih stranica.
Ukoliko stvarni troškovi pribavljanja i kopiranja dokumentacije premašuju taj iznos
(npr. ako se zahtjev za davanje preslike odnosi na dokumente formata većeg od A4, na
kopiranje dokumenata prostornog uređenja i sl.), ovlaštenik prava na informaciju dužan je
platiti punu naknadu stvarnih troškova kopiranja.
Naknada se uplaćuje u korist žiro-računa Općine Mali Bukovec na broj:
2484008-1825100004, poziv na broj: 21 7706 – MB (za pravne osobe), odnosno poziv na
broj: 22 7706 – JMBG (za fizičke osobe), svrha doznake: naknada za izradu preslika
dokumenata iz Kataloga informacija.
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