
 

 
 
 

R E P U B L I K A      H R V A T S K A 
BJELOVARSKO  -  BILOGORSKA   ŽUPANIJA 
         O  P  Ć  I  N  A    K  A  P  E  L  A 
                   OPĆINSKO   VIJEĆE  

             KLASA        : 011-04/04-01/02 
             URBROJ: 2103/02-02-04-1  
             KAPELA, 03.06.2004.godine. 
 
 Na temelju članka 21. Stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne 
novine” br. 172/03) i članka 14. Statuta Općine Kapela («Županijski glasnik» Bjelovarsko-
bilogorske županije broj 10/01), Općinsko vijeće Općine Kapela na svojoj 21. sjednici 
održanoj dana 03.06.2004. donijelo je 
 
 

 O  D  L  U  K  U  
   O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 
 

Članak 1. 
 

 Ovom Odlukom uređuje se pravo na pristup informacijama domaćim i stranim 
fizičkim i pravnim osobama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Kapela, izuzeci od 
prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup 
informacijama. 
 

Članak 2. 
 

 Pod informacijom se podrazumijeva podatak, fotografija, crtež, film, izvješće, akt, 
tablica, grafikon, nacrt ili drugi prilog koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Kapela. 
 Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje 
informacija, kao i obvezu Općine Kapela da omogući pristup traženoj informaciji. 
 

Članak 3. 
 

 Sve informacije kojima raspolaže, posjeduje ili nadzire Općina Kapela, dostupne su 
zainteresiranim ovlaštenicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. 
 Nijedan ovlaštenik ne smije biti stavljen u povoljniji položaj u odnosu na drugog 
ovlaštenika. 

Članak 4. 
 

 Općina Kapela može uskratiti pravo na informaciju ako su ispunjeni zakonski uvjeti iz 
članka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama. 
 

Članak 5. 
 

 Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog 
zahtjeva Općini Kapela. 
 Ako ovlaštenik postavlja usmeni zahtjev o njemu će službena osoba Općine Kapela 
sastaviti zapisnik, a ako je zahtjev podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog 
uređaja, o tome će se sastaviti službena zabilješka. 
 Ako ovlaštenik podnio pisani zahtjev on mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne 
vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, 
ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne 
osobe i njezino sjedište. 

 



 
Članak 6. 

 

 Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva Općina Kapela je obavezna podnositelju 
omogućiti pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 Iznimno navedeni rok se može produljiti do 30 dana ako su ispunjeni uvjeti iz članka 
14. Zakona o pravu na pristup informacijama. 
 

Članak 7. 
 

 U slučaju nepotpunog ili narazumljivog zahtjeva, Općina Kapela će pozvati 
podnositelja da zahtjev ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj ne ispravi zahtjev, Općina 
Kapela će ga rješenjem odbaciti kao nerazumljivog ili nepotpunog. 
 Ako Općina Kapela ne raspolaže informacijom koja se traži, a ima saznanja o 
nadležnom tijelu, u roku od 8 dana ustupiti će primljeni zahtjev tom nadležnom tijelu. 
 

Članak 8. 
 

 Općina Kapela neće donijeti posebno rješenje o prihvaćanju zahtjeva. 
 Posebno rješenje donijet će se o odbijanju zahtjeva, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 
15. zakona o pravu na pristup informacijama. 
 Na rješenje o odbijanju zahtjeva može se uložiti žalba načelniku Općine Kapela u roku 
od 8 dana od dana dostavljanja rješenja. 
 Drugostupanjska odluka po žalbi mora se donijeti najkasnije u roku od 15 dana od 
dana podnošenja žalbe. 
 Protiv drugostupnjske odluke može se pokrenuti upravni spor. 
 

Članak 9. 
 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Kapela ustorjit će i voditi poseban službeni upisnik o 
zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama. 
 

Članak 10. 
 

 Općina Kapela ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od ovlaštenika u 
svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. 
 

Članak 11. 
 

 Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Kapela, koji je 
dužan nadležnom Ministarstvu dostavljati izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup 
informacijama. 
 

Članak 12. 
 

 Ova odluka stupa na snagu 8. dana od dana objave u «Županijskom glasniku» 
Bjelovarsko-bilogorske županije.  
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPELA 
 

 
                                               PREDSJEDNIK 
                                                   OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                                  Željko Srebrenović 
          
 
 
 



 
 Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» 
br. 173/03) i članka 14. Statuta Općine Kapela («Županijski glasnik» Bjelovarsko bilogorske županije 
broj 10/01), Općinsko vijeće Općine Kapela na 21 sjednici, održanoj dana 03.06.2004. godine, donosi 
          
 
                                         KATALOG  INFORMACIJA  OPĆINE  KAPELA 
 
 

Članak 1. 
 

 Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina 
Kapela, 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 sistemtiziranom pregledu informacija – Katalog informacija Općine Kapela koji se nalazi 
u privitku i čini sastavni dio ove Odluke. 

Članak 3. 
 

 Ovlašteniku prava na informaciju omogućit će se pristup informaciji na jedan od načina 
navedenih u članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji odredi Službenik za 
informiranje. 
 

Članak 4. 
 

 Ostvarivanje prava na pristup informacijama, neposrednim pružanjem informacije ovlašteniku, 
uvidom u dokumente i pravljenjem preslika, omogućit će se u vrijeme koje odredi Službenik za 
informiranje, a u okviru uredovnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela. 
 

Članak 5. 
 

SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA OPĆINE KAPELA: 
 
1.  OPĆI AKTI 
1.1. Općinskog vijeća Općine Kapela od 1993. godine i nadalje 
1.2. Poglavarstva Općine Kapela od 1993. godine i nadalje  
 Napomena: 
 Svi akti Općinskog vijeća Općine Kapela objavljeni su u «Županijskom glasniku» 
 Bjelovarsko-bilogorske županije. 
 

2. POJEDINAČNI AKTI 
2.1. Općinskog vijeća Općine Kapela od 1993. godine i nadalje 
2.2. Poglavarstva Općine Kapela od 1993. godine i nadalje 
 Napomena: 
 Svi akti iz navedenog razdoblja nalaze su u pismohrani Općine Kapela. 
 

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA ( zapisnici, izvornici akata) 
3.1. Općinskog vijeća Općine Kapela od 1993. godine i nadalje 
3.2. Poglavarstva Općine Kapela od 1993. godine i nadalje 
 Napomena:  
 Sva dokumentacija iz navedenog razdoblja nalazi se u pismohrani Općine Kapela. 
 

4. POPIS IMOVINE OPĆINE KAPELA 
 

5. POPIS STANOVA NA PODRUČJU OPĆINE KAPELA 
 

6. DOKUMENTACIJA O SURADNJI S NEVLADINIM UDRUGAMA 
 Napomena:  
 Dio dokumentacije iz točke 4.5. i 6. nalazi se u pismohrani Općine Kapela. 



 
 

7. EVIDENCIJA KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE KAPELA 
 Napomena: 
 Evidencija se nalazi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kapela. 
 

8. UPRAVNI I NEUPRAVNI PREDMETI KOJE VODE UPRAVNI ODJELI 
 Napomena:  
 Dovršeni predmeti nalaze se u pismohrani Općine Kapela, a nedovršeni u 
Jedinstvenom                  
            upravnom odjelu. 

 

9. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA 
JAVNE NABAVE 

 Napomena: 
 Dokumentacija za okončane nabave nalazi se u pismohrani Općine Kapela, a za 
 nabave u   
            tijeku u Jedinstvenom upravnom odjelu koji vodi postupak nabave. 
 

Članak 6. 
 

 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 
1,50 kuna po stranici (format A4). 
 Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtijeva pristup informaciji uvidom u dokumente dužan 
je platiti naknadu u iznosu  50,00 kuna ako nije sa područja Općine Kapela, a žitelji Općine plaćaju 
naknadu u iznosu 20,00 kuna.. 
 U slučaju dostavljanja ovlašteniku preslika dokumkenata koji sadrže traženu inormaciju 
poštom, ovlaštenik je dužan platiti i naknadu u visini poštarine. 
 

Članak 7. 
 

 Naknada iz članka 5. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro računa Općine Kapela broj: 
2402006-1817600007, model 21 - MB, 22 - JMBG,  poziv na broj: 7706 - (broj zahtjeva iz upisnika), 
svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija. 
 

Članak 8. 
 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Županijskom glasniku» 
Bjelovarsko-bilogorske županije. 

_____________________________________________________ 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KAPELA 
 
 
 
KLASA:   011-04/04-01/03                  PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2103/02-02-04-1                       OPĆINSKOG VIJEĆA: 
Kapela, 03.06.2004.godine.                           Željko  Srebrenović 
           
 
 
 


