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Na temelju članka 22. stavaka 1. i 4. Zakona o
pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”,
broj 172/03) i članka 42. Statuta Općine Tribunj
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj
17/06), Općinsko poglavarstvo Općine Tribunj, na 30.
sjednici, od 29. srpnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine
Tribunj i o osiguravanju uvjeta za pristup
informacijama kojima raspolaže Općina
Tribunj
Članak 1.
Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija
koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Tribunj,
a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama
u smislu Zakona kojim se uređuje pravo na pristup
informacijama.
Određuje se Sanja Kumanović, pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela kao službena osoba
mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na
pristup informacijama (u daljnjem tekstu: “službenik
za informiranje”).
Članak 2.
Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena
informacija u smislu članka i 1. stavka 1. ove odluke,
utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija
- Katalog informacija Općine Tribunj - koji čini
sastavni dio ove odluke.
Članak 3.
Službenik za informiranje obavlja poslove:
- rješavanja pojedinačnih zahtjeva i objavljivanja
informacija,
- unapređenja načina obrade, klasificiranja,
čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane
u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela
općinske uprave,
- osiguravanja neophodne pomoći podnositeljima
zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup
informacijama,
- poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi
urednog vođenja kataloga informacija.
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Članak 4.
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo
na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili
pisanog zahtjeva Općini Tribunj.
Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na
pristup informaciji može se podnijeti na adresu:
Općina Tribunj, Badnji bb, te putem elektronske pošte
na adresu: opcina.tribunj@si.t-com.hr
Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na
zapisnik utorkom od 11,00 do 13,00 sati u
prostorijama Općine Tribunj (kod službenika za
informiranje).
Zahtjev putem telefona podnosi se na broj: 022/
446-349.
Članak 5.
Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je
omogućen pristup informaciji izradom preslika
dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan
je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 2,00
kune po stranici (format A4).
Iznimno odredbi stavka 1. ovog članka, ovlaštenici
prava na informaciju s prebivalištem odnosno
sjedištem na području Općine Tribunj, oslobođeni su
od plaćanja naknade za izradu preslike do ukupno 5
stranica, dok plaćaju naknadu u iznosu od 1,00 kune
po stranici, za svaku narednu stranicu.
U slučaja dostavljanja ovlašteniku preslika
dokumenata koji sadrže traženu informaciju poštom,
ovlaštenik je dužan platiti i naknadu u visini poštarine.
Članak 6.
Naknada iz članka 5. ove odluke uplaćuje se u
korist žiro-računa Općine Tribunj, broj 23600001862600000, svrha doznake: Naknada za uvid u
Katalog informacija.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana
objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.
KLASA: 011-01/08-01/4
UR. BROJ: 2182/20-02-08-1
Tribunj, 29. srpnja 2008.
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