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Na temelju odredbi članka 22. Statuta Općine Gornji
Kneginec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj
9/09, 20/09, 32/09, 37/10) i članka 17. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 20/2009), Općinsko vijeće Općine
Gornji Kneginec na svojoj 36. sjednici održanoj dana 15.
listopada 2012. godine, donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Bubamara“
radi davanja u zakup prostora u Lužanu
Biškupečkom
Članak 1.

Daje se suglasnost da Dječji vrtić „Bubamara“ iz Gornjeg
Kneginca (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) ustupi trećim
osobama u zakup prostor sportske dvorane u Lužanu
Biškupečkom u ulici Pri gori, na č.k.br. 2018/2 površine 2.155
m2 upisano u z.k.ul. 3881 k.o. Ilija.

Članak 2.

Prostore iz članka 1. ove Odluke Dječji vrtić može dati u
zakup uz preduvjet da su prethodno zadovoljene sve potrebe
za prostorom u svrhu obavljanja djelatnosti predškolskog
odgoja za djecu predškolske dobi.

Članak 3.

Sredstva od zakupa prihod su Dječjeg vrtića i koristiti će
se za financiranje djelatnosti Dječjeg vrtića.

Članak 4.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“.
KLASA: 601-02/12-01/2
URBROJ: 2186/05-01-12-2

2.

z.k.ul. 2786 k.o. Kneginec. Ukupna površina prostorija
je 740 m2, s pripadajućim dvorištem.
Poslovne građevine u Lužanu Biškupečkom u ulici Pri
gori, na č.k.br. 2018/2 površine 2.155 m2 upisano u
z.k.ul. 3881 k.o. Ilija. Ukupna površina prostorija je
459 m2, s pripadajućim dvorištem.

Članak 2.

Objekti iz članka 1. ove Odluke daju se na upravljanje i
korištenje Dječjem vrtiću „Bubamara“ iz Gornjeg Kneginca,
Školska 1 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), a u svrhu obavljanja
djelatnosti predškolskog odgoja, naobrazbe, zdravstvene
zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.
Prostore iz članka 1. ove Odluke Vrtić može dati u zakup
uz preduvjet da su prethodno zadovoljene sve potrebe za
prostorom u svrhu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog
članka.
Prethodnu suglasnost za davanje u zakup prostora iz
članka 1. ove Odluke daje Općinsko vijeće Općine Gornji
Kneginec.

Članak 3.

Dječji vrtić se obvezuje:
-- upravljati objektima iz članka 1. ove Odluke i koristiti
ih te ispunjavati svoje obveze u skladu s odredbama
zakonskih propisa i Statuta dječjeg vrtića Bubamara
u dobroj vjeri kao dobar gospodarstvenik, odnosno
dobar domaćin,
-- podmirivati troškove tekućeg održavanja i režijske
troškove za objekte iz članka 1. ove Odluke,
-- u skladu s vlastitim financijskim mogućnostima
sudjelovati u financiranju investicijskih troškova na
predmetnim objektima.

Članak 4.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“.

Turčin, 16. listopada 2012.
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Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Meštrić ing.

			
			
Na temelju odredbi članka 21. Statuta Općine Gornji
Kneginec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj
9/09, 20/09, 32/09, 37/10) i članka 17. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik
Varaždinske županije“ broj 20/2009), Općinsko vijeće Općine
Gornji Kneginec na svojoj 36. sjednici održanoj dana 15.
listopada 2012. godine, donosi

ODLUKU
o upravljanju nekretninama koje koristi dječji vrtić
u vlasništvu Općine Gornji Kneginec
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se da je Općina Gornji Kneginec
(u daljnjem tekstu: Općina) vlasnik:
1. Poslovne građevine u Gornjem Knegincu, Školskoj
ulici 1, na č.k.br. 23 površine 2.541 m2 upisano u

Broj 6/2012.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Josip Meštrić ing.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“ broj 172/03, 144/10, 37/11 i
77/11 ) i članka 45. Statuta Općine Gornji Kneginec (“Službeni
vjesnik Varaždinske županije“ broj 9/09, 20/09, 32/09 i 37/10)
Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o ustrojavanju kataloga informacija Općine Gornji
Kneginec
Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se pravno na pristup informacijama,
propisuje postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup
informacijama te se ustrojava Katalog informacija koje se
odnose na djelovanje javne vlasti – Općine Gornji Kneginec
kao jedinice lokalne samouprave.

Broj 6/2012.
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Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika
na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu nadležnog
tijela ili službenika Općine Gornji Kneginec da omogući pristup
zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije i
kada je njihovo objavljivanje određeno zakonom ili drugim
propisom, neovisno o posebno podnesenom zahtjevu.

Članak 2.

Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni,
magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u
pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu.
Informacije se utvrđuju u Katalogu informacija Općine
Gornji Kneginec.
Katalog sadrži sistematizirani pregled informacija koje
posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Općina Gornji
Kneginec, s opisom sadržaja i namjenom.
Katalog je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup
informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva.
Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup
informaciji na za to propisanom obrascu može se podnijeti
na adresu:
Općina Gornji Kneginec, Jedinstveni upravni odjel, Turčin,
Trg dr. Franje Tuđmana 2/c ili putem telefaxa: 042/242-169.
Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na zapisnik u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornji Kneginec,
putem Službenika za informiranje, svakog radnog dana od
7,00 do 15,00 sati, na adresi iz stavka 2. ovog članka.

Članak 4.

Informacije se izdaju na način propisan Zakonom o pravu
na pristup informacijama, a dostupne su svakoj fizičkoj i
pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima propisanim
Zakonom i ovom Odlukom.

Članak 5.

Korisniku prava na informaciju omogućit će se pristup
informaciji na jedan od sljedećih načina:
-- pravodobnim objavljivanjem informacija o svome
radu na primjeren i dostupan način, odnosno na
internetskim stranicama Općine, odnosno u javnom
glasilu radi upoznavanja javnosti,
-- neposrednim davanjem informacije,
-- omogućavanjem uvida u dokumente i izradom preslika
dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
-dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu
informaciju,
OPIS SADRŽAJA

Odluke Općinskog vijeća
Zapisnici sjednica Općinskog vijeća i Općinskog
Poglavarstva

--
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na drugi način koji je korisnik prava na informaciju
predložio u svom zahtjevu, u skladu sa Zakonom i
odredbama ove Odluke.

Članak 6.

Korisnik prava na informaciju, kojem je omogućen
pristup informaciji, dužan je platiti naknadu na ime stvarnih
materijalnih troškova i troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući
PDV) određena je sukladno Kriterijima koje je donijela
Agencija za zaštitu osobnih podataka („Narodne novine“ broj
38/11) te se utvrđuje kako slijedi:
za izradu preslike jedne stranice veličine A4
za izradu preslike jedne stranice veličine A3
za izradu preslike jedne stranice u boji veličine
A4
za izradu preslike jedne stranice u boji veličine
A3
za izradu elektroničkog zapisa na jednom CD-u
za izradu elektroničkog zapisa na jednom DVD-u

0,60 kn
0,90 kn
1,30 kn
1,70 kn
7,00 kn
7,00 kn

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema
važećem cjeniku poštanskih usluga.
Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge
koje nisu navedene u stavku 2. ovog članka, odredit će
službenik za informiranje, na način da u visinu naknade
zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak
amortizacije te trošak poštanskih usluga.

Članak 7.

Naknada iz stavka 1. ovog članka uplaćuje se u korist žiro
računa Općine Gornji Kneginec, broj: 2360000-1812900001,
poziv na broj: 21 7706-OIB, svrha doznake: naknada za uvid
u katalog informacija.
Službenik za informiranje naložit će korisniku prava na
informaciju da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos
stvarnih materijalnih troškova, izdavanjem računa prema
visini naknade određene člankom 6. ove Odluke.
U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi
navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Članak 8.

Službenik za informiranje uskratit će pristup informaciji
ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno
zakonu ili općem aktu donesenom na temelju zaštite osobnih
podataka, kao i u drugim slučajevima propisanim odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 9.

Katalog informacija Općine Gornji Kneginec:

NAMJENA- NAČIN OSIGURANJA
objavljene u službenom vjesniku i
u spisima sjednica
u materijalima po sjednicama i
godinama

VRIJEME
OSTVARENJA PRAVA
NA PRISTUP
trajno
trajno
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Odluke i zaključci Općinskog poglavarstva

u spisima po godinama

trajno

Odluke i zaključci Općinskog načelnika

u spisima po godinama

trajno

Proračuni Općine Gornji Kneginec

objavljeni u službenom vjesniku i
u Jedinstvenom upravnom odjelu

trajno

Prostorno-planski dokumenti

u Jedinstvenom upravnom odjelu

trajno

Financijski planovi, programi rada

u Jedinstvenom upravnom odjelu

10 godina

Izvješća o izvršenju proračuna

u Jedinstvenom upravnom odjelu

10 godina

Računovodstvene evidencije - poslovne knjige

u Jedinstvenom upravnom odjelu
– Odsjek za financije i proračun

10 godina

Projekti

u Jedinstvenom upravnom odjelu

10 godina

Rješenja

u pripadajućim spisima

10 godina

Evidencija obveznika komunalne naknade

Jedinstveni upravni odjel

3 godine

Evidencija obveznika komunalnog doprinosa

Jedinstveni upravni odjel

3 godine

Jedinstveni upravni odjel

3 godine

u spisima po godinama nastanka

5 godina

Jedinstveni upravni odjel, u
spisima po natječaju

5 godina

u spisima, po godinama

10 godina

Jedinstveni upravni odjel

10 godina

Jedinstveni upravni odjel

trajno

Jedinstveni upravni odjel

10 godina

u spisima

3 godine

Evidencija obveznika naknade za priključenje na
komunalne vodne građevine
Odluke i rješenja o ostvarenim pravima iz programa
socijalne skrbi i popis korisnika
Natječaji i natječajna dokumentacija za postupka javne
nabave
Ugovori
Izborna dokumentacija o izborima za Općinsko vijeće i
mjesnu samoupravu
Programi razvoja, poticanja gospodarstva, uređenja
prostora, komunalne infrastrukture
Podaci o mjesnim odborima i aktivnostima
Svi ostali spisi i podaci čiji je stvaratelj Općina Gornji
Kneginec, ako ne predstavljaju izuzetak predviđen
zakonom

Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustroju kataloga informacija Općine Gornji Kneginec s
Katalogom informacija Općine Gornji Kneginec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 36/2005).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec“.
KLASA: 008-01/12-01/6
URBROJ: 2186/05-03-12-1
U Turčinu, 12. listopada 2012.
										
										

Općinski načelnik:
Goran Kaniški, ing.

“Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec” je službeno glasilo Općine Gornji Kneginec. Izdaje ga po potrebi Općina Gornji
Kneginec, Trg dr. Franje Tuđmana 2c, 42 204 Turčin.
Za izdavača: Goran Kaniški, općinski načelnik
Glavni i odgovorni urednik: Mario Levatić, pročelnik
Tehnički i izvršni urednik: Tomislav Šestak, administrativni tajnik
Tel.: 042/ 242 -150, Fax.: 042/ 242-169, e-mail: opcina@kneginec.hr, web: www.kneginec.hr
Naklada: 20 primjeraka
Tisak: Općina Gornji Kneginec, Jedinstveni upravni odjel

