
Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 
172/03.) i članka 27.Statuta Općine Petrijevci (“Službeni glasnik Općine Petrijevci”, broj 5/01. i 
6/01.), Općinsko Poglavarstvo Općine Petrijevci  na 94. sjednici dana 17. siječnja  2005. godine, 
donijelo je 
 

O D L U K U 
o ustrojavanju Kataloga informacija 

Općine Petrijevci 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire 

Općina Petrijevci, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na 
pristup informacijama. 
 

Članak 2. 
Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke, 

utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koje se nalaze u Katalogu informacija Općine 
Petrijevci koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 

Članak 3. 
Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen 

je Odlukom o određivanju službenika za informiranje. 
 

Članak 4. 
Ovlašteniku prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika 

dokumenata koje sadrže traženu informaciju do pet stranica  naplaćivat će se jednu kunu, a svaka 
daljnja stranica naplaćivat će se po dvije kune. 

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 troškovi, ovlaštenik 
zahtjeva za pristup informacijama dužan je uz podnošenje zahtjeva uplatiti odgovarajuću pristojbu 
prema Tarifi i nadoknaditi materijalne troškove u iznosu od 100,00 kn. 

Naknada se uplaćuje na žiro-račun Općine Petrijevci uz naznaku: «za pravo na pristup 
informaciji». 
  

Članak 5. 
Pravo na pristup informaciji  uskratit će se 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. 
 

Članak 6. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Petrijevci“. 
 
KLASA : 008-02/05-01/01                                                           Predsjednik: 
URBROJ : 2185/05-05- 1                                                      Ivo Zelić,dipl.ing.,v.r. 
Petrijevci, 17.siječnja 2005. 

 
 
 
 



KATALOG INFORMACIJA 
OPĆINE  PETRIJEVCI 

 
 1. Opći akti: 
- Općinskog vijeća Općine Petrijevci od 1993. godine 
- Općinskog poglavarstva od 1993. godine 

 
 2. Pojedinačni akti: 
- Općinskog vijeća Općine Petrijevci od 1993. godine 
- Općinskog poglavarstva od 1993. godine 
- Općinskog načelnika od 2009. godine 
 
 3. Dokumentacija Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika Općine 
Petrijevci  za razdoblje    od 1993. godine i nadalje, (materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici 
akata). 
 
 4. Općinska imovina 
 
 5. Gospodarstvo 
 
 6. Prostorno planiranje 
 
 7. Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture i drugi poslovi komunalnog održavanja 
 
 8. Poljoprivreda i poljoprivredno zemljište 
 
 9. Javna nabava i ostala natječajna dokumentacija 
 
10. Sporazumi o suradnji   
  
Opći i pojedinačni akti Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva i Općinskog načelnika za 
navedeno razdoblje objavljeni su u Službenom glasniku Grada Valpova i Službenom glasniku 
Općine Petrijevci, 
Službeni glasnici i sva preostala dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Petrijevci u 
Petrijevcima, Republike 114. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


