Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,
broj 173/03) i članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva, Gradsko poglavarstvo Grada
Novske na 75. sjednici održanoj 9. veljače 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o odreñivanju službenika za informiranje

Članak 1.
Za davanje informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Novska odreñuje se
gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnici i tajnica Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva.
O uskraćivanju prava na pristup informaciji odlučivat će se sukladno Zakonu o pravu na
pristup informacijama.
Članak 2.
Poslove u svezi sa pismenim ili usmenim zahtjevom ovlaštenika za ostvarivanje prava na
pristup informaciji obavlja informatički referent u Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( u daljnjem tekstu:
službenik za informiranje).
Članak 3.
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem
pisanog ili usmenog zahtjeva Gradu Novska.
Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informacijama koji posjeduje,
raspolaže ili nadzire Grad Novska podnosi se na adresu Grad Novska, Trg dr. F. Tuñmana 2, a
može se predati i u pisarnicu Grada Novske.
Usmeni zahtjev primit će službenik za informiranje svakim radnim danom u Gradskoj upravi
Grada Novske, Trg dr. F. Tuñmana 2.
Članak 4.
Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik.
Pisani zahtjev mora sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojoj se zahtjev podnosi
(Grad Novska), podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i
adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Članak 5.
Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva podnositelju zahtjeva omogućit će se pristup
informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Rok iz stavka 1. ovog članka može se produžiti do 30 dana u slučaju kada to propisuje zakon.
Članak 6.
O prihvaćanju zahtjeva na pristup informaciji ne donosi se rješenje već se u tom slučaju
sastavlja bilješka.
O odbijanju zahtjeva donosi se rješenje u skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama i Zakonu o općem upravnom postupku.
O zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama mora se
voditi poseban službeni upisnik.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada
Novske.
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Na temelju članka 22. stavka 4. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“,
broj 172/03) i članka 22. Poslovnika Gradskog poglavarstva, Gradsko poglavarstvo Grada
Novske na 75. sjednici održanoj 9. veljače 2005. godine donijelo je

ODLUKU
o ustanovljivanju Kataloga informacija
Grada Novske

Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad
Novska, 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,
utvrñeni su u sistematiziranom pregledu informacija koje se nalaze u Katalogu informacija
Grada Novske koji čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrñen
je Odlukom o odreñivanju službenika za informiranje.
Članak 4.
Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika
dokumenata koje sadrže traženu informaciju do tri stranice neće se naplaćivati, a svaka
daljnja stranica naplaćivat će se po deset kuna.
Ovlaštenik prava na informaciju koji zahtjeva pristup informaciji uvidom u dokumente koji su
nastali prije 1. ožujka 1994. godine dužan je platiti naknadu u iznosu od 50,00 kuna za svaki
pojedini dokument.
Članak 5.
Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro računa broj: 2340009-1829300005
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.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada
Novske.
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KATALOG INFORMACIJA
GRADA NOVSKE

1. OPĆI AKTI
1.1. Opći akti, Skupštine općine Novska i izvršnog vijeća Skupštine Općine Novska za
1965., 1966., 1967., 1971. i 1973. godinu objavljeni su u „Službenom vjesniku“ Sisak
i nalaze se u arhivi Grada Novske.
1.2. Opći akti Gradskog vijeća od 1993. godine na dalje objavljeni su u „Službenom
vjesniku“ Grada Novske i nalaze se u arhivu Grada Novske.
1.3. Opći akti Gradskog poglavarstva od 1993. godine na dalje objavljeni su u
„Službenom vjesniku“ Grada Novske i nalaze se u arhivu Grada Novske.
1.4. Akti vijeća mjesnih odbora od 1995. godine i dalje nalaze se u arhivi Grada Novske.
2. POJEDINAČNI AKTI
2.1. Pojedinačni akti Gradskog vijeća od 1993. godine na dalje objavljeni su u
„Službenom vjesniku“ Grada Novske i nalaze se u arhivu Grada Novske.
2.2. Pojedinačni akti Gradskog vijeća od 1993. godine na dalje objavljeni su u
„Službenom vjesniku“ Grada Novske i nalaze se u arhivu Grada Novske.
2.3. Pojedinačni akti gradonačelnika objavljeni su u „Službenom vjesniku“ Grada
Novske.
2.4. Akti vijeća mjesnih odbora od 1995. godine i dalje se nalaze u arhivi Grada Novske.
2.5. Pojedinačni akti Upravnih tijela od 1993. godine i dalje nalaze se u arhivi Grada
Novske.

3. JAVNA PRIZNANJA
3.1. Javna priznanja Grada Novske od 1994. godine objavljena su u „Službenom
vjesniku“ Grada Novske, a cjelokupna dokumentacija nalazi se u arhivu Grada
Novske.
4. CJELOKUPNA NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA
JAVNE NABAVE
4.1. Dokumentacija se nalazi u Upravnim odjelima i arhivu Grada Novske.
5. CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA
5.1. Gradskog vijeća Grada Novske
5.2. Gradskog poglavarstva Grada Novske
5.3. Radnih tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva.
Napomena: Dokumentacija se nalazi u Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradskog
poglavarstva i u arhivi Grada Novske.

6. POPIS GRADSKE IMOVINE
6.1. Dokumentacija o popisu imovine u vlasništvu Grada Novske nalazi se i u arhivu
Grada Novske.
7. DOKUMENTACIJA U SVEZI PROSTORNOG PLANIRANJA, GRADITELJSTVA,
ZAŠTITE OKOLIŠA I INFRASTRUKTURE.
7.1. Opći akti koji se odnose na prostorno ureñenje i zaštitu okoliša (prostorni planovi,
program mjera zaštite okoliša, izvješće o stanju u prostoru i drugo) od 1994. godine
na dalje objavljeni su u „Službenom vjesniku“ Grada Novske i nalaze se u arhivu
Grada Novske.
Napomena: Sva ostala dokumentacija koja nije objavljena nalazi se u arhivi Grada
Novske.
8. POLJOPRIVREDA
8.1. Akti koji se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Novske ( Program o raspolaganju
poljoprivrednim zemljištem) objavljeni su u „Službenom vjesniku“ Grada Novske i
nalaze se u arhivu Grada Novske.
Napomena: Cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na raspolaganje poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novske nalazi se u
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i imovinsko – pravne poslove i u arhivi Grada
Novske.

9. PROGRAM JAVNIH POTREBA
Svi programi u kulturi, tehničkoj kulturi, športu i socijalnoj skrbi objavljeni su u
„Službenom vjesniku“ Grada Novske i nalaze se u arhivu Grada Novske.
10. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA GRADA NOVSKE
Napomena: Dokumentacija se nalazi u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i
imovinsko – pravne poslove i arhivi Grada Novske.
11. DOKUMENTACIJA U SVEZI INVESTICIJA GRADA NOVSKE
Napomena: Dokumentacija se nalazi u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo,
prostorno planiranje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i arhivi Grada Novske.
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