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REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA BREZNIĈKI HUM 

OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 008-01/05-01/02 

Ur.br.: 2186/024-05-01 

Brezniĉki Hum, 25.08.2005. 

 

 

  

 Na temelju ĉlanka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br.  

172/03)  i ĉlanka 25. Statuta Općine Brezniĉki Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 20/01) 

 Općinsko vijeće Općine Brezniĉki Hum na svojoj sjednici od 25.08.2005. godine donosi 

 

K A T A L O G 

informacija koje posjeduje, raspolaže ili 

nadzire Općina Breznički Hum 

 

 

Ĉlanak 1. 

 Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Brezniĉki Hum, sistematizirani je  

pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom i naĉinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava 

 na pristup informacija pohranjenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brezniĉki Hum ( u katalogu JUO): 

 

               

 
Red.br.  Opis sadržaja   namjena, osiguranje ĉuvanje   vrijeme pristupa  

               

 
1. Odluke Općinskog vijeća   u "Službenim vjesniku Varaždinske županije" trajno 

 

2. Odluke i zakljuĉci Općinskog 

    poglavarstva (do 2001.g.)   u spisima sa svake sjednice   trajno 

 

 

3. Zapisnici sjednica Općinskog vijeća 

    i Općinskog poglavarstva   u spisima sa svake sjednice   trajno 

 

4. Proraĉuni Općine Brezniĉki Hum  u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" trajno 

 

5. Prostorno-planski dokumenti    u JUO      trajno 

 

6. Financijski planovi, planovi rada  

    i programi     u JUO      10 godina 

 

7. Financijska izvješća o izvršenu Proraĉuna u spisima po godinama nastanka   10 godina 

 

8. Raĉunovodstvena evidencija- 

     poslovne knjige    u spisima po godinama nastanka   10 godina 

 

9. Projekti     po godinama nastanka    10 godina 

 

10. Potvrde, uvjerenja, rješenja   po godina nastanka    10 godina 
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11. Evidencija obveznika    raĉunalna evidencija      2 godine 

 

12.  Evidencija obveznika 

        sufinanciranja graĊana   raĉunalna evidencija      5 godina 

 

13. Natjeĉaji i natjeĉajna dokumentacija 

       za provedbu postupka javne nabave  u spisima po natjeĉaju      5 godina 

 

14. Ugovori i sporazumi koje je sklopila 

      Općina Brezniĉki Hum   u spisima na koje se odnose   10 godina 

 

15. Svi ostali spisi i podaci ĉiji je  

      stvaratelj Općina Brezniĉki Hum, ako 

      ne predstavlja izuzetak predviĊen u 

      ĉlanku 8. Zakona    u spisima     - 

 

 

 

 

Ĉlanak 2. 

 Za nadopunu kataloga i sve radnje i mjere potrebne radi urednog voĊenja kataloga odgovoran 

 je službenik za informiranje. 

 

Ĉlanak 3. 

 Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtjeva pristup informaciji dužan priložiti uz zahtjev  

državni biljeg RH u visini od 20,00 kn.   

Ĉlanak 4. 

 Ovaj Katalog stupa na snagu osam dana od dana  objave u "Službenom vjesniku Varaždinske  

županije".  

 

    

        Predsjednik Općinskog vijeća 

        Zoran Hegedić 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


