Na temelju članka 22 st.4 zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne Novine, broj
173/03 ) i članka 25 st.1 toč.3 statuta općine Promina ( Službeni vjesnik Šibensko-Kninske
Županije, broj 4/06 ) općinsko vijeće općine Promina na 28 sjednici od 20.ožujka
2009 godine, donosi

ODLUKU
o ustrojavanju kataloga informacija općine Promina
članak 1.
Ovom se odlukom ustrojava katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire općina
Promina u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se
utvrđuje pravo na pristup informacijama
Članak 2.
U katalogu informacija evidentiraju se dokumenti koji sadrže informacije o činjenicama o
kojima tijela općine Promina vode službenu evidenciju odnosno koji su sačinjeni u upravnom
tijelu općine Promina, ako posebnim propisima nisu zaštićeni kao tajni odnosno ne spadaju u
dokumente za čiji je uvid prema posebnim propisima potrebno dokazati pravni interes ili
status stranke u postupku
Za istinitost informacije iz kataloga informacija jamči Jedinstveni upravni odjel odnosno
odgovorna osoba u odjelu koje posjeduje i raspolaže dokumentima, podacima i informacijama
iste priprema i dostavlja radi osiguranja na pristup informacijama
članak 3.
Službenici koji posjeduju i raspolažu informacijama dužni su službeniku za informiranje
pružiti potpunu pomoć u izradi i ažuriranju kataloga informacija i dostavljanja dokumentacije
radi unošenja u katalog
Članak 4.
Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu čl.1 ove odluke utvrđeni su
u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku kataloga informacija općine
Promina kiji čini sastavni dio ove odluke.
Članak 5.
Pravo na pristup informacijama iz članka 4 ove odluke ovlaštenik prava ostvaruje
podnošenjem pisanog zahtjeva ili usmenog zahtjeva o kojem se sastavlja zapisnik ili službena
zabilješka.
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 1.00 kune po stranici kao i za obveze zahtjeva za pristup informaciji

članak 7.
Naknada iz članka 6 ove odluke uplaćuje se u korist žiro računa općine Promina broj :
2411006 – 1829800000 poziv na broj 225789-jmbg ( za fizičke osobe ) i 215789 –MB
(za pravne osobe), svrha doznake naknada za uvid u katalog informacija
članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom objave u službenom vjesniku Šibensko –Kninske Županije
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