
_________________________________________________ 
informiranje - pravo na pristup informacijama/12.7.2006/BP1 

      023-09/05-01/1 
      2214/02-02-05-1 
      15. veljače 2005.  
 

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama 
(“Narodne novine”, broj 172/03.) i članka 39. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 16/01.), Općinsko poglavarstvo općine 
Hum na Sutli na sjednici održanoj 14. veljače 2005. godine, donijelo je 

O D L U K U 
o ustanovljavanju Kataloga informacija 

Općine Hum na Sutli 

 Članak  1. 

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili 
nadzire Općina Hum na Sutli, 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 sistematiziranom pregledu informacija koje se nalaze u 
Katalogu informacija Općine Hum na Sutli koji čini sastavni dio ove Odluke. 

Članak  3. 

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove 
Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje. 

Članak  4. 

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji 
izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju do pet stranica neće 
se naplaćivati, a svaka daljnja stranica naplaćivat će se po jednu kunu. 

Članak  5. 

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa Općine Hum 
na Sutli broj 2360000-1815200000, poziv na broj : 22 - 7706 - JMBG - ________ (za 
fizičke osobe) i poziv na broj 21 - 7706 - MB _______ (za pravne osobe), svrha 
doznake : naknada za uvid u Katalog Informacija. 



_________________________________________________ 
informiranje - pravo na pristup informacijama/12.7.2006/BP2 

Članak  6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u u "Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije», a objavlje se i na Internet stranicama Općine 
Hum na Sutli.  

                    PREDSJEDNIK 
       OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 

Božidar Brezinščak Bagola, prof.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________ 
informiranje - pravo na pristup informacijama/12.7.2006/BP3 

      023-09/05-01/1 
      2214/02-02-05-2 
      15. veljače 2005.  

 

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama 
("Narodne novine", broj 172/03.) i članka 39. Statuta Općine Hum na Sutli ("Službeni 
glasnik Krapinsko-zagorske županije", br16/01.), Općinsko poglavarstvo općine Hum 
na Sutli  na sjednici održanoj 14. veljače 2005. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o određivanju službenika za informiranje  
 
 

Članak  1. 

Za davanje informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Hum na 
Suli određuju se Općinski načelnik i administrativni referent.  

Članak  2. 

Poslove u svezi s pismenim ili usmenim zahtjevom ovlaštenika za ostvarivanje 
prava na pristup informaciji obavlja administrativni referent općine Hum na Sutli  
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik). 

Članak  3. 

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji 
podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva općini Hum na Sutli. 

Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informacijama koje 
posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Hum na Sutli podnosi se na adresu – Općina 
Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 49231 Hum na Sutli, a može se predati i u pisarnicu 
općine Hum na Sutli ili putem elektronske pošte pisarnica@opcina-hum-na-sutli.hr s 
naznakon «informacije». 

Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik svakim radnim danom u 
pisarnici, u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, 
Hum na Sutli. 

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj 049/382-382.  



_________________________________________________ 
informiranje - pravo na pristup informacijama/12.7.2006/BP4 

Članak  4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u u "Službenom 
glasniku Krapinsko-zagorske županije», a objavlje se i na Internet stranicama Općine 
Hum na Sutli.  

 

                    PREDSJEDNIK 
       OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 

Božidar Brezinščak Bagola, prof.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________ 
informiranje - pravo na pristup informacijama/12.7.2006/BP5 

      023-09/05-01/1 
      2214/02-02-05-3 
      15. veljače 2005.  

 

KATALOG INFORMACIJA 
OPĆINE HUM NA SUTLI  

1. OPĆI AKTI 

Opći akti Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva općine Hum na Sutli koji su 
objavljeni u  

- " Službenom glasnik Krapinsko-zagorske županije" od 25. travnja 1993. godine na 
dalje. 

 2. POJEDINAČNI AKTI 

Pojedinačni akti Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva općine Hum na Sutli koji 
su objavljeni u  

- "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" od 25. travnja 1993. godine na 
dalje. 

3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA  

a) Općinskog vijeća općine Hum na Sutli i 
b) Općinskog poglavarstva općine Hum na Sutli  

za razdoblje od 25. travnja 1993. godine do danas i to materijali za sjednice, 
zapisnici, izvornici akata 

4. OPĆINSKA IMOVINA 
- Stambeni prostori 
- Poslovni prostori, domovi  

 
5. GOSPODARSTVO 
- kreditne linije 
- potpore i subvencije 
- poslovne zone 
- državno poljoprivredno zemljište 

 
6. PROSTORNO PLANIRANJE 

 
7. IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALI 
POSLOVI NA KOMUINALNOM ODRŽAVANJU 



_________________________________________________ 
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8. ZAŠTITA OKOLIŠA  

 
9. PROGRAMI JAVNIH POTREBA U 
- školstvu 
- predškolskom odgoju i naobrazbi 
- kulturi 
- tehničkoj kulturi 
- socijalno zdravstvenih potreba 
- športu 
- vatrogastvu 

 
10. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA  
za provedbu postupka javne nabave  

 
11. JAVNA PRIZNANJA - od 1993. godine 

 
12. POVELJA O POČASNOM GRAĐANINU 

 
13. Ostala dokumentacija od 25. travnja 1993. godine. 

 
14. Službena dokumentacija Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Hum 
na Sutli od 25. travnja 1993. na dalje nalazi se u Jedinstvenom upravnom odjelu 
općine Hum na Sutli, Hum na Sutli 175, Hum na Sutli.  

 

                              PREDSJEDNIK 
       OPĆINSKOG POGLAVARSTVA 

Božidar Brezinščak Bagola, prof.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


