
        
 

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne 
novine» br.173/03) i članka 21. Statuta Općine Kijevo («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 
županije» broj 10/01 i 06/04), Općinsko vijeće Općine Kijevo na svojoj 8. sjednici održanoj 
13. 03. 2006. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o ustrojavanju Kataloga informacija 

 
Članak 1. 

 Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire 
Općina Kijevo, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim 
se uređuje pravo na pristup informacijama. 
 

Članak 2. 
 U katalogu informacija evidentiraju se dokumenti koji sadrže informaciju o 
činjenicama o kojima tijela Općine Kijevo vode službenu evidenciju, odnosno koji su 
sačinjeni u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kijevo, 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 koja posjeduje i raspolaže dokumentacijom, podacima i 
informacijama koje priprema i dostavlja radi osiguranja prava na pristup informacijama. 
 

Članak 3. 
 Jedinstveni upravni odjel koji posjeduje i raspolaže informacijom dužna su službeniku 
za informiranje pružiti potpunu pomoć u izradi i ažuriranju kataloga  i dostavi informacije i 
dostavljati dokumente radi unošenja u Katalog. 
 

Članak 4. 
 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 Kijevo koji 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 kojemu se sastavlja zapisnik ili 
službena zabilješka. 
 

Članak 6. 
 Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom 
preslika dokumenta koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu 
preslika u iznosu 3,00 kune po stranici, kao i za obrazac zahtjeva za pristup informacijama. 
 

Članak 7. 
 Naknada iz članka 6. ove odluke  uplaćuje se u korist žiro-računa Općine Kijevo, 
broj:2330003-1818300006, poziv na broj: 22 5789- JMBG (za fizičke osobe) i 21 5789 MB  
(za pravne osobe), svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija. 
 



 
 

Članak 8. 
 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske županije». 
 
Klasa: 008-02/06-01/08 
Urbroj: 2182/15-01/06-10 
UI Kijevu, 13. 03. 2006. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KIJEVO 

 
 

         PREDSJEDNIK. 
 
              Ivan Stjepan Bajan v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KATALOG INFORMACIJA OPĆINE KIJEVO 
 

I OPĆI AKTI 
 
1.1. Opći akti Općinskog vijeća Općine Kijevo  
1.2. Opći akti Općinskog poglavarstva Općine Kijevo 
 
NAPOMENA: Svi opći akti nalaze se u pismohrani, a većina ih je objavljena u «Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije».  
 
II POJEDINAČNI AKTI 
 
II. 1. Pojedinačni akti Općinskog vijeća Općine Kijevo 
II. 2. Pojedinačni akti Općinskog poglavarstva Općine Kijevo 
II. 2. Pojedinačni akti gradonačelnika, Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo 
 
NAPOMENA: Svi akti nalaze se u pismohrani, a neki su objavljeni u «Službenom vjesniku 
Šibensko –kninske županije» 
 
Cjelokupna dokumentacija sa sjednica Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine 
Kijevo za razdoblje od 1997. godine i nadalje, nalazi se u pismohrani Općine Kijevo. 
 
III. AKTI O DODJELI PRIZNANJA OPĆINE 
 
Nalaze se u pismohrani i objavljeni su u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije» 
 
IV. DOKUMENTACIJA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA 
      KOJIH JE OSNIVAČ OPĆINA KIJEVO 
 
IV. 1. Dokumenti o trgovačkim društvima (osnivački akti i akti o imenovanjima) i akti o 
usvajanju financijskih planova i financijskih izviješća nalazi se u pismohrani Općine i 
pismohrani Skupštine trgovačkog društva. Osnivački akti i akti o usvajanju financijskih 
planova i financijskih izviješća objavljeni su i u «Službenom vjesniku Šibensko-kninske 
županije»). 
IV. 1. Cjelokupna dokumentacija trgovačkih društava nalazi se u pismohrani trgovačkih 
društava. 
 
V  OSTALI PODACI 
 
V. 1. Popis i podaci o Općinskoj imovini 
V. 2. Dokumentacija prostornog planiranja, prometa, komunalne infrastrukture i zaštite 
okoliša 
V. 3. Dokumentacija iz obvezno-pravnih odnosa Općine Kijevo sa fizičkim i pravnim 
osobama 
V. 4. Natječajna i druga dokumentacija za provedbu postupka javne nabave 
V. 5. Dokumentacija korisnika pomoći iz Programa pomoći socijalno ugroženim osobama 
V. 6. Posebni projekti Općine Kijevo 



V. 7. Dokumentacija i podaci o stanju općinskih prihoda  i rashoda. 
 
Dokumentacija i podaci iz točke V. nalaze  se u Jedinstvenom upravnom odjelu. 
Službeno glasilo Šibensko-kninske županije pod nazivom «Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije» službeno je glasilo Županije i svih jedinica lokalne samouprave (Gradova i 
Općina) s područja Županije i dostupno je svim fizičkim i pravnim osobama. 
Tiska se u odgovarajućem broju primjeraka, a uskoro će stranice glasila biti dostupne i na 
WEB stranicama Županije.   
  
 
 
  

 
  

 


