Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine« broj 173/03) i članka 39. Statuta Općine Virje (»Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije« broj 11/01), Općinsko poglavarstvo Općine Virje na 83. sjednici održanoj
4. listopada 2004. donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Virje
Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire
Općina Virje, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se
uređuje pravo 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 koji se nalazi u prilogu – Katolog
informacija Općine Virje, 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 (»Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije« broj 8/04).
Članak 4.
Ovlaštenik prava na informacije, kojemu je omogućen pristup informaciji plaća izradu
fotokopija u svoti 1,00 kune po stranici.
Članak 5.
Naknada iz članka 4.ove Odluke upaćuje se na žiroračun Općine Virje broj 23600001849000000, svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije«.
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KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE VIRJE

1. OPĆI AKTI
1.1. Općinskog vijeća Općine Virje od 1993. godine i nadalje
1.2. Općinskog poglavarstva Općine Virje od 1993. i nadalje
Napomena: svi akti za navedeno razdoblje objavljeni su u »Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije«
2. POJEDINAČNI AKTI
2.1. Općinskog vijeća Općine Virje od 1993. godine i nadalje
2.2. Općinskog poglavarstva Općine Virje od 1993. godine i nadalje
Napomena: svi akti na navedeno razdoblje nalaze se u arhivi Općine Virje.
3. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA sa sjednica Općinskog vijeća Općine Virje za razdoblje
od 1993. godine i nadalje i Općinskog poglavarstva Općine Virje za razdoblje od 1993.
godine i nadalje, a nalaze se u arhivi Općine Virje (materijali sa sjednica, zapisnici, izvornici
akata).
4. KATALOG OPĆINSKE IMOVINE
5. POPIS OSOBA kojima su dodijeljena javna priznanja od 1996.godine i nadalje
6. DOKUMENTACIJA U VEZI PROSTORNOG PLANIRANJA, PROMETA,
INFRASTRUKTURE I ZAŠTITE OKOLIŠA
7. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE VIRJE S PRAVNIM I
FIZIČKIM OSOBAMA od 1993. godine i nadalje
8. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave
9. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE VIRJE

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne
novine« broj 173/03) i članka 39. Statuta Općine Virje (»Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije« broj 11/01), Općinsko poglavarstvo Općine Virje na 83. sjednici održanoj
4. listopada 2004. donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje
u Općini Virje
Članak 1.
Određuje se pročelnik u Jednistvenom upravnom odjelu Općine Virje, kao službena osoba
mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu:
službenik za informiranje).
Članak 2.
Službenik za informiranje obavlja poslove:
- rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija,
- unapređenja načina obrade, kvalificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija
koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Virje,
- osiguravanja pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na
pristup informacijama,
- poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga
informacija.
Članak 3.
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem
usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Virje.
Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti na
adresi: Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje.
Usmeno postavljeni zahtjev primat će se na zapisnik na odresi iz stavka 2.ovog članka.
Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj: 048/897-680.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije«
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