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AKTI  NAČELNIKA  

 

1. 

 
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PIĆAN 

Pićan 40, Pićan 52332 

Općinski načelnik 

 

KLASA: 022-05/17-01/17 

URBROJ: 2144/05-01-01-17-1 

Pićan, 18. svibnja 2017.g. 

 

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, na 174. sjednici održanoj 10. srpnja 

2014. godine kada je prihvaćen Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za 

otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. - 2016. godine kojim su preuzete 

obveze provedbe mjera i aktivnosti koje se odnose na poboljšanje zakonskog okvira za 

ostvarivanje prava na pristup informacijama, proaktivnu objavu informacija i otvaranje 

podataka, transparentnost rada javne uprave, s naglaskom na fiskalnu transparentnost i 

sudjelovanje javnosti u oblikovanju i provedbi javnih politika. U skladu sa člankom 14. 

Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) i 

Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava 

na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14), Općinski načelnik Općine 

Pićan donio je i objavio: 

 

ODLUKU 

O USTROJU SLUŽBENOG UPISNIKA  

O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU 

INFORMACIJA OPĆINE PIĆAN 

 

I. 

Ovom Odlukom ustrojava se posebni službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i 

odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija 

(dalje u tekstu: Upisnik) kojeg je Općina Pićan u obvezi voditi u skladu s odredbama 

Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) i 

Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju 

prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14). 
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II. 

Upisnik će voditi imenovani službenik za informiranje koji je dužan poduzeti sve 

radnje i mjere radi urednog vođenja Upisnika te postupati u skladu sa ovlastima 

propisanim Zakonom. 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama 

Općine Pićan, a objavit će se na službenoj web stranici Općine i dostupna je javnosti u 

skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.  

 

 

Načelnik Općine Pićan 

Ivan Franković, v.r. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. 

 
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PIĆAN 

Pićan 40, Pićan 52332 
Općinski načelnik 

 

KLASA: 022-05/17-01/61 
URBROJ: 2144/05-01-01-17-9 
Pićan, 18. svibnja 2017.g. 
 

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama 
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) i članka 2. do članka 5. Kriterija za određivanje 
visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne 
novine«, broj 12/14, 15/14), Općinski načelnik Općine Pićan donosi 
 

ODLUKU 
O VISINI NAKNADE (CJENIK) STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA 

 
I. 

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova u postupcima ostvarivanja prava 
na pristup informacijama, određena je u sljedećem iznosu: 
1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna, 
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna, 
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna, 
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna, 
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna, 
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna, 
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 
GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB, 
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna i 
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9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 
kuna. 

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih 
poštanskih usluga. 

 
II. 

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje 
nisu navedene u članku 1. ove Odluke, Općina Pićan odredit će na način da u visinu 
naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koju ima 
Općina Pićan te trošak poštanskih usluga. 

Vrijeme koje zaposlenik Općine Pićan provede prikupljajući, pripremajući i 
pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni 
materijalni trošak. 

 
III. 

Općina Pićan dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj 
uplati. 

Općina Pićan zatražit će od korisnika da unaprijed položi sredstva u korist 
proračuna Općine Pićan IBAN: HR07 2407000 1833000003, očekivani iznos stvarnih 
materijalnih troškova, odnosno troškova dostave u roku od 8 (osam) dana, ukoliko iznos 
prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi 
navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od 
zahtjeva. 

 
IV. 

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti 
prava stranaka i javnog interesa, Općina Pićan može odlučiti da korisniku prava na 
informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko 
isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna. 

Općina Pićan donosi Odluku o ne zaračunavanju troškova iz prethodnog stavka za 
stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije koji ne 
prelaze iznos od 50,00 kuna, kao i iznimno troškova koji prelaze iznos od 50,00 kuna, 
koji se uplaćuju u korist proračuna Općine Pićan IBAN: HR07 2407000 1833000003, a 
prije preuzimanja ili dostave informacija u traženom obliku. 

 
V. 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u službenom Službenim 
novinama Općine Pićan, a objavit će se na službenoj web stranici Općine i dostupna je 
javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.  
 

Načelnik Općine Pićan 
Ivan Franković, v.r. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
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3.  

 
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA PIĆAN 

Pićan 40, Pićan 52332 
Općinski načelnik 

 

KLASA: 022-05/17-01/61 
URBROJ: 2144/05-01-01-17-11 
Pićan, 18. svibnja 2017.g. 
 

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama 
(»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Općinski načelnik Općine Pićan donosi 

 
 

ODLUKU 
O IMENOVANJU ZAMJENIKA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 

 
I. 
 

MIRJANA BAN, Stručni suradnik za koordinaciju poslova općinskog Načelnika i 
općinskog Vijeća, imenuje se za zamjenika službenika za informiranje (u daljnjem tekstu: 
zamjenik službenika za informiranje). Zamjenik službenika za informiranje zamjenjuje u 
odsutnosti službenika za informiranje. 

 
II. 
 

Podaci o Općini Pićan i zamjeniku službenika za informiranje Općine Pićan: 
OIB 30638625602 
Naziv tijela javne vlasti  OPĆINA PIĆAN 
Adresa (ulica i broj)  PIĆAN 40 
Poštanski broj  52332 
Sjedište (općina ili grad) PIĆAN 
Broj telefona  052/887-048 
Broj faksa  052/887-058 
Internet stranica tijela javne vlasti www.pican.hr 
E-mail tijela javne vlasti opcina.pican@pu.t-com.hr 
Zamjenik službenika za informiranje – ime i 
prezime 

MIRJANA BAN 

Zamjenik službenika za informiranje – broj 
telefona 

052/887-048 

Zamjenik službenika za informiranje – e-mail  info@pican.hr 

 
III. 

 
Zamjenik službenika za informiranje u odsutnosti službenika za informiranje, 

dužan je u obavljanju poslova postupati u skladu sa ovlaštenjima i obvezama Zakona o 
pravu na pristup informacijama. 

http://www.pican.hr/
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IV. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama 

Općine Pićan, a objavit će se na službenoj web stranici Općine i dostupna je javnosti u 
skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.  
 
 

Načelnik Općine Pićan 
Ivan Franković, v.r. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 


