
Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne 
novine”  br.  172/03.)  i  članka  18.  Statuta  općine  Dragalić  (“Službeni  glasnik”  broj  3/01), 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 3. sjednici održanoj 31.08.2005. godine, donijelo 
je 

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Dragalić

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire 
Općina Dragalić, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona kojim se 
uređuje pravo 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 koji se nalazi u privitku: Katalog 
informacija općine Dragalić i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informacije ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem 
usmenog ili pismenog zahtjeva općini Dragalić. Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na 
pristup informaciji može se podnijeti na adresu: Općina Dragalić, Trg sv. I. Krstitelja 2.

Usmeno postavljeni zahtjev primat će se na zapisnik srijedom od 12,00 do 14,00 
sati u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom 
preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u 
iznosu od 5,00 kuna po preslikanoj stranici. 

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se na žiro račun Proračuna općine Dragalić, 
svrha doznake: naknada za uvid u katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku”.
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KATALOG INFORMACIJA OPĆINE DRAGALIĆ

1. OPĆI AKTI

1.1. Općinskog vijeća Općine Dragalić od 1997. godine i nadalje
1.2. Općinskog poglavarstva Općine Dragalić od 1997. do 2001. godine

Napomena: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u “Službenom glasniku”

2. POJEDINAČNI AKTI

2.1. Općinsko vijeće Općine Dragalić od 1997. godine i nadalje
2.2. Općinsko poglavarstvo Općine Dragalić od 1997. do 2001. godine
2.3. Cjelokupna dokumentacija sa sjednica sa sjednica Općinskog vijeća i Općinskog 
  poglavarstva (materijali, zapisnici, izvornici akata)
2.4. Dokumentacija o obnovi u ratu oštećenih kuća (zahtjevi, potvrde, ugovori, rješenja) 
2.5. Dokumentacija vezana za prostorno planiranje i infrastrukturu
2.6. Dokumentacija iz obvezno pravnih odnosa  s fizičkim i pravnim osobama od 1997. godine
       (ugovori s Ministarstvom, Hrvatskim vodama, Županijom o sufinanciranju izvođenja radova,  
        ugovori o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, sporazumi, ugovori o davanju 
        koncesije i dr.)
2.7. Natječajna dokumentacija za provedbu postupka nabave
2.8. Dokumentacija u svezi komunalne naknade i komunalnog doprinosa
2.9. Dokumentacija o izborima za Općinsko vijeće i mjesnu samoupravu
2.10. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
2.11. Strateški plan gospodarskog razvoja Općine Dragalić za razdoblje od 2005-2009. godine



Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne 
novine” br. 172/03 i 144/10.) i članka 34. Statuta općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 4/09), 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DRAGALIĆ na 21. sjednici održanoj 21.11.2012. godine, donijelo 
je 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Dragalić

Članak 1.

U Odluci o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Dragalić (“Službeni glasnik” broj 
6/05) članak 4. mijenja se i glasi:

      “Ovlaštenik prava na informaciju dužan je platiti naknadu stvarnih materijalnih troškova 
koji nastaju pružanjem informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 
19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 172/03 i 144/10) 
na način kako slijedi:

1. preslika jedne stranice veličine A4 – 0,60 kuna
2. preslika jedne stranice veličine A3 – 0,90 kuna
3. preslika jedne stranice u boji A 4 – 1,30 kuna
4. preslika jedne stranice u boji veličine A 3 – 1,70 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kuna
7. preslika na jednoj videovrpci – 10,00 kuna
8. preslika na jednoj audio kazeti – 8,00 kuna
     Troškovi dostave informacija obračunavaju  se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.  
     Visinu naknade stvarnih materijalnih  troškova za usluge koje nisu navedene u stavku 1.  

ovog članka određuje se u iznosu od 50,00 kuna na način da je u visini naknade zaračunata 
prosječna tržišna cijena za uslugu, trošak amortizacije koje ima Općina Dragalić te trošak 
poštanskih usluga.

Za utvrđenu naknadu iz stavka 1. ovog članka koja se plaća unaprijed, izdaje se račun na 
iznos konkretne naknade, a u slučaju da se isti ne plati smatrat će se da je korisnik prava na 
informaciju odustao od zahtijeva.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku.
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