Katalog informacija
Katalogom informacija utvrđuje se sistematizirani pregled zbirki informacija koje posjeduje, odnosno kojima raspolaže ili ih
nadzire Općina Krnjak, a u svrhu provedbe zakonom utvrđenog prava na pristup informacijama.
Općina Krnjak raspolaže sljedećim zbirkama podataka odnosno informacija:

Red.
br.

ZBIRKA
PODATAKA

SADRŽAJ

PRISTUP

1.

Sjednice
općinskog vijeća

dnevni redovi, materijali, zapisnici

web

3.

Akti tijela općine

registar akata, zbirka akata
Općinskog vijeća, Načelnika i dr.
tijela

web
Općinski
glasnik

4.

Sporazumi i
ugovori

registar sporazuma i ugovora koje
je zaključila Općina, zbirka
dokumenata

zahtjev

5.

Vijećnici
općinskog vijeća

podaci o članovima Općinskog
vijeća

web

6.

Izbori i
imenovanja

podaci o osobama izabranim
odnosno imenovanim od strane
općinskih tijela

web
Općinski
glasnik

7.

Vijeća i
predstavnici
nacionalnih
manjina

podaci o vijećima i predstavnicima
nacionalnih manjina te njihovim
aktima

web

8.

Ustrojstvo
upravnih tijela

web,
opći akti o ustrojstvu upravnih tijela
Općinski
općine
glasnik
web
Općinski
glasnik

9.

Općinske financije

Općinski proračun, izvješća i
godišnji obračun

10.

Javna nabava

podaci o postupcima i rezultatima
javne nabave

web

11.

Kapitalne
investicije

podaci o sadržaju, financiranju,
izvoditeljima i rokovima kapitalnih
investicija čiji je nositelj ili
sufinancijer općina

web

12.

Razvojni projekti

dokumenti o sadržaju projekata,
pravni akti, izvješća o provedbi

web

13.

Međunarodni
projekti

dokumenti o sadržaju projekata,
pravni akti, izvješća o provedbi

web

14.

Poduzetništvo

programi, akti o poticajnim
mjerama, izvješća

web

15.

Vodno
gospodarstvo

planovi i programi izgradnje
cjevovoda, nakanda za priključke,
održavanje, i sl

web

16.

Komunalno
gospodarstvo

evidencije cijena komunalnih
usluga, visine komunalne naknade i
komunalnog doprinosa u općini

web

17.

Promet

općinske linije prijevoza putnika

web

18.

Prometna
infrastruktura

planovi građenja i održavanja
lokalnih cesta, izvješća o izvršenju

web

19.

Poljoprivreda i
gospodarstvo

programi poticaja u poljoprivredi, i
gospodarstvu, obrasci za zahtjeve,
izvješća o izvršenju

web

Prostorni plan

prostorni plan, izvješća o stanju u
prostoru, programi mjera
unaprjeđenja stanja

web

21.

Zaštita okoliša i
prirode

akti o zaštiti izvorišta, izvješća o
stanju i programi zaštite,
informacije, odluke, programi i
planovi

web

22.

Mreža ustanova

podaci o mrežama ustanova u
zdravstvu, socijalnoj skrbi,
osnovnom i srednjem školstvu

web

23.

Javne potrebe u
društvenim
djelatnostima

programi javnih potreba, izvješća o
ostvarivanju

web

24.

Stipendije i
potpore

opći akti o stipendijama i
potporama učenicima, studentima i
postdiplomantima, akti o dodjeli
stipendija i potpora

web

20.

Zahtjev za pristup informacijama
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup
informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama
koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na
pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Pisani
zahtjev podnosi se na propisanom obrascu.
Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za tijela općine Krnjak je Mirko Martinović –
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Krnjak.

