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Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 
25/13.) i članka 22. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“, broj 01/13.) 
Općinsko vijeće Općine Žminj na sjednici održanoj 11.rujna 2014.godine donosi 
 
 

ODLUKU 
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Žminj 
 i o osiguravanju uvjeta za pristup informacijama  

kojima raspolaže Općina Žminj 
 
 

Članak 1. 
 Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire 
Općina Žminj, a u cilju ostvarivanja prava na pristup i ponovnu uporabu informacijama u 
smislu Zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama. 
 Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka 
domaća ili strana fizička i pravna osoba. 
 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripada svim 
korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i korisnici su ravnopravni u njegovom 
ostvarivanju. 
 Ovom se Odlukom određuje Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj 
kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u 
daljnjem tekstu: "službenik za informiranje").  
 

Članak 2. 
Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. stavka 1. 

ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija – Katalog informacija 
Općine Žminj – koji čini sastavni dio ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Službenik za informiranje: 
–  obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva 
za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, 
– unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane 
u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti, 
– osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na 
pristup informacijama, 
– poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija. 
 

Članak 4. 
Pristup informacijama u smislu ove Odluke omogućuje se: 

– redovitim objavljivanjem akata koje donosi Općinsko vijeće, u «Službenom glasniku 
Općine Žminj», i na internet stranici Općine Žminj, 
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– oglašavanjem u «Narodnim novinama» i sredstvima javnog informiranja natječaja i 
natječajne dokumentacije u postupcima javne nabave, natječaja za prijam u službu i dr., 
sukladno posebnim propisima, 
– davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina: 

– neposrednim davanjem informacije, 
– davanjem informacije pisanim putem, 
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, 
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju, 
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji, 

– prisustvovanjem sjednicama Općinskog vijeća na način propisan Poslovnikom Općinskog 
vijeća općine Žminj, 
 

Članak 5. 
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog 

zahtjeva općini Žminj. 
Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na 

adresu: Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj. Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela 
javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene 
informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv 
pravne osobe i njezino sjedište.  

Usmeno postavljeni zahtjevi primat će se na zapisnik svakim radnim danom tijekom 
radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žminj u prostorijama općinske uprave 
Općine Žminj (kod službenika). 
 

Članak 6. 
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji Općina Žminj će odlučiti najkasnije u roku 

od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.  
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode 

pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za 
ispravak. 

Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti do 30 dana: 
– ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Općine, 
– ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, 
– ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, 
– ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama Zakona o 
pravu na pristup informacijama. 
 

Članak 7. 
Službenik za informiranje kada rješava o pojedinačnom zahtjevu za pristup informaciji 

postupa sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i ove Odluke. 
. 

Članak 8. 
Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom 

preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu stvarnih 
materijalnih troškova: 
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 
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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 
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. 

U slučaju dostavljanja korisniku preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju 
poštom, ovlaštenik je dužan platiti naknadu u visini poštarine prema važećem cjeniku 
poštanskih usluga. 

Općina Žminj zatražit će od korisnika da unaprijed u cijelosti položi očekivani iznos 
stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave na račun općine u roku od osam 
dana. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će 
se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. 

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu 
navedene u stavku 1. ovoga članka Općina Žminj odredit će na način da u visinu naknade 
zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima Općina Žminj, te 
trošak poštanskih usluga.    

Općina Žminj iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u 
zaštiti prava stranaka i javnog interesa, 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. 

 

Članak 9. 
Naknada iz članka 8. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro-računa Općine Žminj broj 

HR7324020061853100003, poziv na broj 7706-OIB korisnika, svrha doznake: naknada za 
uvid u Katalog informacija. 
 

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Žminj.  
 
 
KLASA: 032-01/14-01/03 
URBROJ: 2171/04-01-14-1 
Žminj, 11.rujna 2014. 
 

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Jordan Krajcar, v.r. 
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PRIVITAK: 
 

KATALOG INFORMACIJA OPĆINE ŽMINJ 
 

1. Opći akti: 
1.1. Općinskog vijeća Općine Žminj od 1993. i nadalje 
1.2. Općinskog poglavarstva Općine Žminj od 1993. nadalje 

Napomena: svi navedeni akti nalaze se u izvornom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Žminj i objavljeni su u "Službenom glasniku općine Žminj". 
 
2. Pojedinačni akti: 

2.1. Općinskog vijeća Općine Žminj od 1993. i nadalje 
2.2. Općinskog poglavarstva Općine Žminj od 1993. nadalje 

 
3. Cjelokupna dokumentacija sa sjednica (zapisnici, izvornici akata) 

3.1. Općinskog vijeća Općine Žminj od 1993. i nadalje 
3.2. Općinskog poglavarstva Općine Žminj od 1993. nadalje 

 
4. Popis imovine općine Žminj 
 
5. Popis osoba kojima su dodijeljena javna priznanja i nagrade 
 
6. Dokumentacija u svezi prometa i komunalne infrastrukture 
 
7. Dokumentacija o poljoprivredi i poticajima u poljoprivredi 
 
8. Dokumentacija o programima u turizmu 
 
9. Dokumentacija u svezi školstva, športa i kulture 
 
10. Dokumentacija u svezi zdravstva i socijalne skrbi 
 
11. Dokumentacija o suradnji s udrugama i mladima 
 
12. Dokumentacija u svezi prostornog uređenja i zaštite okoliša 
 
13. Dokumentacija vezana uz vođenje groblja i komunalne poslove 
 
14. Dokumentacija iz obveznopravnih odnosa općine sa pravnim i fizičkim osobama 
 
15. Cjelokupna natječajna dokumentacija postupaka javne nabave 
 
16. Dokumentacija vezana uz upravne i neupravne predmete koje vodi upravni odjel općine  
 
17. Sva ostala dokumentacija kojom raspolaže Općina Žminj, ako pristup tim informacijama 
nije ograničen temeljem Zakona. 
 
Napomena: sva dokumentacija navedena u točkama od 1. do 17. može se naći u Jedinstvenom 
upravnom odjelu općine Žminj. 
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Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 
10/97., 107/07. i 94/13.), i članka 22. Statuta Općine Žminj („Službeni glasnik Općine Žminj“ 
broj 01/13.) Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj dana 11.rujna 2014.godine, 
donosi   

 
 

Izmjene i dopune 
STATUTA 

Dječjeg vrtića Rapčići Žminj 
  
 

Članak 1.  
 
Stavak 2. članka 4. Statuta Dječjeg vrtića Rapčići Žminj od 26.rujna 2007.g., 

izmijenjenog 23.studenog 2011. (u daljnjem tekstu: Statut) i 25.listopada 2013.godine mijenja 
se i glasi:  
„Sjedište Vrtića je u Žminju, Pazinska 1/J.“ 

 
Članak 2.  

 
Stavak 1. članka 6. Statuta Dječjeg vrtića Rapčići Žminj od 26.rujna 2007.g., 

izmijenjenog 23.studenog 2011. (u daljnjem tekstu: Statut) i 25.listopada 2013.godine mijenja 
se i glasi:  
„U pravnom prometu Vrtić koristi dvije vrste pečata: 
 1. pečat okruglog oblika, promjera 38 mm, sa grbom u sredini i ispisanim 
slijedećim sadržajem: „REPUBLIKA HRVATSKA, DJEČJI VRTIĆ „RAPČIĆI“ 
ŽMINJ“, te 
 2. pečat okruglog oblika promjera 38 mm, na kojem je uz rub ispisan puni naziv i 
sjedište Vrtića.“ 
 

U članku 6. Statuta iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:  
„Pečat iz stavka 1. točke 1. ovoga članka koristi se pri obavljanju javnih ovlasti Vrtića, 
odnosno kod slijedećih poslova: 

- upisa djece u dječji vrtić i ispisa djece iz dječjeg vrtića s vođenjem 
odgovarajuće dokumentacije, 

- izdavanja potvrda i mišljenja, te 
- upisivanja podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik. 

  
U istom članku, stavak 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. 
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Članak 3.  

 
Ove izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Rapčići Žminj stupaju na snagu osam dana od 
dana objave na oglasnoj ploči Vrtića. 
 
 
 
Klasa: 601-01/14-01/08 
Urbroj: 2171/04-01-14-1 
Žminj, 11.09.2014. 
  
       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                Jordan Krajcar, v.r. 
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Sukladno članku 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 
152/08) i članku 27. Statuta Turističke zajednice Općine Žminj, Skupština Turističke 
zajednice Općine Žminj, na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 31.03.2014. donosi: 
 

 
 

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA  
NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŽMINJ  

 
 

I. 
 Donosi se Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Žminj. 
 

II. 
U Nadzorni odbor imenuje se:  

1. ALEN DAMIJANIĆ 
2. GORDANA STAVER 

 
III. 

Sukladno članku 39. Statuta Turističke zajednice Općine Žminj, treći član u Nadzornom 
odboru je član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Istarske županije.  
 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Žminj“. 

 
 
       Predsjednik TZO Žminj: 

 
              Marko Križman, v.r.  
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Na temelju članka 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 
152/08) i članka 27. Statuta Turističke zajednice Općine Žminj, Skupština Turističke 
zajednice Općine Žminj, na osnivačkoj Skupštini održanoj dana 31.03.2014.donosi: 
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ODLUKU O IZBORU ČLANOVA TURISTIČKOG VIJEĆA 
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŽMINJ 

 
 

I. 
Donosi se Odluka o izboru članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Žminj. 
 

II. 
U Turističko vijeće izabiru se:  

1. PETRA PERIĆ VITULIĆ, Krajcar Brijeg 3a – Žminj, OIB 48470065230 
2. TOMISLAV ZOHIL, Hrusteti 20 – Žminj, OIB 15078431559 
3. NEVEN KRANJČIĆ, Dršćevka  8A – Pazin, OIB 55614266679 
4. SARA ORBANIĆ, Matka Laginje 19 O -  Žminj, OIB 28683578412 
5. ANA ORBANIĆ, Potrati 21c – Žminj, OIB 38075285560 
6. NEVEN FERLIN, Gržini 2 - Žminj, OIB  09842926743 
7. PAOLO JELENIĆ, Pazinska 2c – Žminj, OIB 53813745641 
8. SANDI ORBANIĆ, Orbanići 12 E – Žminj, OIB 61153668472 

 
III. 

Sukladno članku 33. Statuta Turističke zajednice Općine Žminj predsjednik Turističkog 
vijeća je Marko Križman, kao predsjednik Turističke zajednice općine Žminj.  
 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Žminj“. 

 
 
 
       Predsjednik TZO Žminj: 
            
            Marko Križman, v.r.  
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Na temelju članka 34. Stavka 1. Točka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju 
hrvatskog turizma (NN 152/08) te članka 27. Statuta Turističke zajednice općine Žminj 
donosimo  
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ODLUKU 
 

O DELEGIRANJU PREDSTAVNIKA TZO ŽMINJ U  
SKUPŠTINU TURISTIČKE ZAJEDNICE ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
 
 

1. Za predstavnika Turističke zajednice Općine Žminj u Skupštinu Turističke zajednice  
Istarske županije delegira se PETRA PERIĆ VITULIĆ, Krajcar Brijeg 3a, Žminj, 
OIB 48470065230 predstavnika firme M.V. STIL d.o.o., Matka Laginje 2J, Žminj. 

 
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči 

Turističke zajednice općine Žminj. 

 

Žminj, 31.žujka.2014.  

 

Predsjednik Skupštine TZO Žminj 

Marko Križman, v.r. 
 
 

 
 
 
 

21 
 
 

 
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 ) Turistička 
zajednica Općine Žminj sa sjedištem u Žminju, Čakavska kuća bb, zastupana po predsjedniku 
Turističke zajednice Općine Žminj Marku Križmanu,  donio je dana 07.04.2014.godine 
sljedeću: 
 

ODLUKU  
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 

 
I. 

Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Turističkoj zajednici Općine Žminj. 
Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja 
prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.  
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II. 

Službenikom za informiranje imenuje se LENKA ŠAJINA. 
 

III.  
Službenik za informiranje: 
-  obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija;  
- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane 
u službenim dokumentima koji se odnose na rad Turističke zajednice Općine Žminj; 
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih 
Zakonom o pravu na pristup informacijama;   
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i 
podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.  
 

IV. 
Službenik za informiranje vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i 
odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu, u skladu s 
zakonom.  
 

V. 
Ova Odluka će se dostaviti Povjerenici za informiranje, u roku od 30 dana  od dana donošenja 
odluke. 
 

VI.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine 
Žminj. 

   
      

   Predsjednik TZO Žminj: 
            
            Marko Križman, v.r.  

 


