
 

 

K A T A L O G   I N F O R M A C I J A 

 

JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA 

 GRADA OSIJEKA 

 

Katalog informacija Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka ustrojen 
je Odlukom zapovjednika Postrojbe Broj:1546/19, od 22.11.2019.godine. 
Cilj ovoga kataloga je predstaviti djelatnost koje Javna profesionalna vatrogasna postrojba 
Grada Osijeka obavlja, s kojima raspolaže ili ih nadzire, a sadrži sistematizirani pregled 
informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom i vremenom ostvarivanja prava na pristup 
informacijama. 

 
Svrha kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje 
posjeduje Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka glede ostvarivanja prava 
na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 

 
Sve informacije iz ovog kataloga dostupne su svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj 
osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima iz Zakona o pravu na pristup informacijama. 

 

Temeljem članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama Javna profesionalna 
vatrogasna postrojba Grada Osijeka uskratit će pravo na pristup informaciji ako je informacija 
klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju 
zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje 
zaštite osobnih podataka, ako je informacija u postupku izrade, a njeno bi objavljivanje prije 
dovršetka izrade konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke. 
Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka može uskratiti pravo na pristup 
informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi njezino objavljivanje: 

 

• onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog 
pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne, 

• onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzora, odnosno nadzor 
zakonitosti, 

• povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka 
autora ili vlasnika. 



Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka uskratit će pristup informacijama 
koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za 
vrijeme trajanja tih postupaka. 

 

KATALOG INFORMACIJA 

Informacije se raspoređuju u skladu sa ustrojem rada Javne profesionalne vatrogasne 
postrojbe Grada Osijeka na sljedeći način: 

1.OPĆI DIO 

 

Rb 

 

Informacije 

  

 

Opis sadržaja 

 

Dostup-
nost 

Način 
pristupa 

informacij
i 

Vrijeme 
ostvarivanj
a prava na 

pristup 
informaciji 

1.  

Izvješća 

Izvješća Javne profesionalne 
vatrogasne postrojbe Grada 
Osijeka o financijskom 
poslovanju(prihodi,rashodi,iz
daci) 

Posebna statistička izvješća 

Dostupno 

 

 

uz zahtjev 

web 
stranica 

 

preslika ili 
ispis 

trajno 

 

 

trajno 
2.  

Plan 

Financijski plan Javne 
profesionalne vatrogasne 
postrojbe Grada Osijeka 

 

dostupno 

web 
stranica 

 

 

trajno 

3. Minimalni 
financijski 
standard 

Izračun iznosa pomoću 
izravnanja za 
decentralizirane funkcije 
jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave 

 

dostupno 

web 
stranica 

Narodne 
novine 

 

trajno 

4. Financijski 
podaci o 
zaposlenici
ma JPVP 
Grada 
Osijeka 

Osobni podaci o 
plaćama,mirovinama,doplatc
ima za djecu 

 

nedostupno 

web 
stranica 

preslika 

trajno 

 

trajno 

5.   Popis Dugotrajne materijalne 
imovine 

Uz zahtjev preslika trajno 

 

 

 

 

 

 

 



2.POSEBNI DIO 

 

 

Rb 

 

Informacije 

  

 

Opis sadržaja 

 

Dostup-
nost 

Način 
pristupa 

informacij
i 

Vrijeme 
ostvarivanj
a prava na 

pristup 
informaciji 

1.Upravno vijeće Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka 

 

1. 

Rad tijela 
Javne 
profesional
ne 
vatrogasne 
postrojbe 
Grada 
Osijeka 

Najava sjednica,dnevni red i 
materijali 

Zapisnici sa sjednica 
Upravnog vijeća 

Odluke 

Dostupno              
Uz zahtjev 

Uz zahtjev         

                 
Uz zahtjev 

Preslika ili 
ispis  

 

 

 

trajno 

2. Imenovanja Imenovanje članova 
Upravnog vijeća 

 

dostupno 

web 
stranica 

preslika 

 

trajno 

 

 

Rb 

 

Informacije 

  

 

Opis sadržaja 

 

Dostup-
nost 

Način 
pristupa 

informacij
i 

Vrijeme 
ostvarivanj
a prava na 

pristup 
informaciji 

2.Zapovjednik Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka 

1. Odluke Odluke zapovjednika  

dostupno 

Uz zahtjev  

trajno 
2. Imenovanja Imenovanje zapovjednika  

dostupno 

Uz zahtjev  

trajno 
 

 

 

Rb 

 

Informacije 

  

 

Opis sadržaja 

 

Dostup-
nost 

Način 
pristupa 

informacij
i 

Vrijeme 
ostvarivanj
a prava na 

pristup 
informaciji 

3.Pravni,kadrovski i opći poslovi Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada 
Osijeka 
1. Natječaji i 

oglasi 
Natječaji i oglasi za 
zasnivanje radnog 
odnosa,objava imena 

 

dostupno 

Zavod za 
zapošljava

 

U 



 

Rb 

 

Informacije 

  

 

Opis sadržaja 

 

Dostup-
nost 

Način 
pristupa 

informacij
i 

Vrijeme 
ostvarivanj
a prava na 

pristup 
informaciji 

 

 

NAČIN OSTAVRIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJI 

Na temelju pisanog zahtjeva Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka 
obavezna je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana 
od dana podnošenja zahtjeva. 

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Javnoj profesionalnoj vatrogasna 
postrojba Grada Osijeka. 

kandidata koji su primljeni nje 

Javno 
glasilo 

web 
stranica 

zakonskom 
roku 

2. Podaci o 
zaposlenici
ma 

Osnovni statistički podaci o 
ukupnom broju i strukturi 
zaposlenika 
(godišnji)školovanju itd. 

Osobni podaci zaposlenika 

Nedostupno   

 

Nedostupno 

  

 

3. Akti Statut,Pravilnik o radu Uz zahtjev  

 

Preslika ili 
ispis 

trajno 

 
4. Izvješća  Izvješća o intervencijama 

Izvješće o intervenciji sažeto 

Uz zahtjev   

dostupno 

Ispis 

web 
stranica 

trajno 

trajno 

5. Očitovanja Očitovanje Sindikata na 
Pravilnike,Statut 

Uz zahtjev Preslika ili 
ispis 

trajno 

 
6. Priznanja i 

odlikovanja 
Priznanja i odlikovanja Uz zahtjev Preslika ili 

ispis 
trajno 

 

4.Javna nabava 

1. Izvješća Evidencija postupka javne 
nabave 

dostupno web 
stranica 

trajno 

2. Plan Plan nabave za tekuću 
godinu 

dostupno web 
stranica 

trajno 

 



Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup 
informacijama,ili u slučaju nekorištenja obrasca: 

-na adresu Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka,Ivana Gorana 
Kovačića 2,31000 Osijek. 

-elektroničkom poštom na adresu: admin@vatrogasci-osijek.hr 

-ili donijeti osobno u Javnu profesionalnu vatrogasnu postrojbu Grada Osijeka,radnim 
danom od 07:00 do 15:00 sati. 

 

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan,obavezno mora sadržavati: 

-izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama, 

-naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, 

-podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, 

-ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, 

-tvrtku,odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. 

 

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputit u postupak te će Javna profesionalna vatrogasna 
postrojba Grada Osijeka podnositelja zahtjeva pozvati da ga ispravi u roku od sedam 
dana.Ako podnositelj zahtjeva to ne učini, Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada 
Osijeka će odbaciti rješenjem zahtjev kao nerazumljiv ili nepotpun. 

Podnositelj je prigodom podnošenja zahtjeva dužan u korist Javne profesionalne vatrogasne 
postrojbe Grada Osijeka nadoknaditi stvarne materijalne troškove postupka dostave 
informacije. 

Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka omogućit će podnositelju zahtjeva 
pristup informaciji,u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva.Iznimno,navedeni rok 
se može produžiti do 30 dana,ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Javne 
profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka ili se jednim zahtjevom traži veći broj 
različitih informacija,ili ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene 
informacije. 

 

 

KRITERIJEZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH 
TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE 
 

Članak 1. 
 

Ovim Kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu 
pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća 
korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na 

mailto:jpvpdamir@gmail.com


pristup informacijama.Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i 
troškova dostave za ponovnu uporabu informacija. 
 

Članak 2. 
 

Visina naknade stvarnih materijalnihtroškova određuje se u sljedećem iznosu: 
1. preslik jedne stranice veličine A4 –0,60 kuna 
2. preslik jedne stranice veličine A3 –0,90 kuna 
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 –1,30 kuna 
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 –1,70 kuna 
5. elektronički zapis na jednom CD-u –7,00 kuna 
6. elektronički zapis na jednom DVD-u –7,00 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. 
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih 
usluga. 
 

Članak 3 

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu 
navedene u članku 2. ovih Kriterija, tijelo javne vlasti odredit će na način da u visinu naknade 
zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te 
trošak poštanskih usluga.Vrijeme koje zaposlenik tijela javne vlasti provede prikupljajući, 
pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja 
stvarni materijalni trošak. 
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