
Katalog informacija Općine Kanfanar 

 
Ovaj Katalog informacija se ustrojava sukladno članku 4. stavak 2. i 3. i članku 22. stavak 4. 
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj: 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11), a sadrži 
pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Kanfanar u obavljanju svoje 
djelatosti kao tijelo javne vlasti.  

Kako ostvariti pravo na pristup informacijama ? 

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti: 

1. putem pošte na adresu: Općina Kanfanar, Trg Marka Zeljka, 52352 Kanfanar  ili 
neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu na istoj adresi 

2. usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje 
3. telefonom na broj 052 825 003, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu 

zabilješku ili telefaxom na broj 052 825 044 
4. putem elektroničke pošte opcina@kanfanar.hr 

Način pristupa informacijama može biti: 

1. neposredan uvid u informaciju (neposredno pružanje informacije ili neposredan uvid u 
dokumente) 

2. dostavljanjem pisane informacije na adresu podnositelja zahtjeva 
3. preslikom i umnožavanjem dokumenata koji sadrže traženu informaciju podnositelja 

zahtjeva 

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na dnu stranice. 

Katalogom informacija utvrđuje se sistematizirani pregled zbirki informacija koje 
posjeduje, odnosno kojima raspolaže 
ili ih nadzire Općina Kanfanar, a u svrhu provedbe zakonom utvrđenog prava na pristup 
informacijama. 

Općina Kanfanar raspolaže sljedećim zbirkama podataka odnosno informacijama: 

Red.br. ZBIRKA PODATAKA SADRŽAJ 
1. Sjednice Općinskog vijeća dnevni red, materijali, zapisnici 
2. Akti tijela Općine akti Općinskog vijeća i Načelnika 
3. Sporazumi i ugovori sporazumi i ugovori koje je zaključila 

Općina Kanfanar 
4. Članovi Općinskog vijeća i Načelnik podaci 
5. Izbori i imenovnja podaci o osobama izabranim odnosno 

imenovanim od strane Općine Kanfanar 
6. Dobitnici priznanja Općine Kanfanar podaci o osobama kojima su dodjeljena 

javna priznanja 
7. Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela opći akti o ustrojstvu Jedinstvenog 



  

Službenik za informiranje: Emanuel Červar dipl. oec. 

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i rokovima predviđenima Zakonom o 
pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" br. 172/03, 144/10, 77/11). 

PDF Zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informaciji 

 

upravnog odjela 
8. Financije općinski proračun, izvješća i godišnji 

obračun 
9. Javna nabava podaci o postupcima i rezultatima javne 

nabave 
10. Kapitalne investicije podaci o sadržaju, financiranju, 

izvoditeljima i rokovima kapitalnih 
investicija čiji je nositelj Općina 

11. Razvojni projekti dokumenti o sadržaju projekata, pravni 
akti, izvješća o provedbi 

12. Komunalno gospodarstvo evidencije cijena komunalnih usluga, 
visine komunalne naknade i komunalnog 
doprinosa 

13. Prometna infrastruktura planovi građenja i održavanja lokalnih 
cesta, izvješća o izvršenju 

14. Prostorni planovi zbirka planova, izvješća o stanju u 
prostoru, programi mjera unapređenja 
stanja 

15. Javne potrebe u društvenim djelatnostima programi javnih potreba, izvješća o 
ostvarivanju 


