
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
GRAD VELIKA GORICA 

GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 008-01/2012-01/02 
URBROJ: 238-33-10/2040-2012-1        
Velika Gorica, 31. siječnja 2012. 
  
 

Na temelju članka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) i 
članka 20. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik GVG br. 14/09.), 
Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 31. siječnja  2012. godine, donosi 
 

KATALOG  
INFORMACIJA GRADA VELIKE GORICE 

 
I. 

Ovim Katalogom informacija ustrojavaju se informacije koje posjeduje i nadzire Grad Velika Gorica (u 
daljnjem tekstu Katalog) te se utvrđuje način i vrijeme prava pristupa fizičkih i pravnih osoba istim 
informacijama. 
 

II. 
Informacije i dokumenti koje posjeduje Grad Velika Gorica, a koji su od interesa za Korisnike prava na 
informaciju, proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Velike Gorice, odnosno poslova pravne države 
prenijetih na Grad sukladno zakonu (u daljnjem tekstu informacije). 
 

III. 
KATALOG INFORMACIJA 
Informacije se raspoređuju u skladu s unutarnjim ustrojstvom Grada Velike Gorice na sljedeći način: 
 
Informacije iz Službe Gradskog vijeća odnose se na:  

• informacije o sjednicama Gradskog vijeća 
• odluke donesene na sjednicama 
• radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela 

 
Informacije iz Upravnog odjela za pravne, kadrovske i opće  poslove odnose  se na:  

• aktivnosti gradonačelnika 
• aktivnosti zamjenika gradonačelnika 
• službeničke odnos, kadrovske i opće poslove 
• službeničke odnose 
• poslove upravljanja gradskom imovinom 
• javnu nabavu 
• pravne poslove grada 
• zaštitu na radu 
• poslove civilne zaštite 

 
Informacije iz Upravnog odjela za mjesnu samoupravu odnose se na: 

• aktivnosti prema jedinicama mjesne samouprave 
• planove i realizaciju programa po mjesnim odborima i gradskim četvrtima 
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Informacije iz Upravnog odjela za financije odnose se na: 

• informacije vezane uz planiranje Proračuna GVG 
• informacije vezane uz  izvršavanje Proračuna GVG (u okviru obveznih izvještajnih razdoblja)  
• informacije vezane uz financiranje korisnika Proračuna GVG 
• informacije vezane uz naplatu gradskih prihoda ( u okviru obveznih izvještajnih razdoblja).  

 
 
Informacije iz Upravnog odjela za izgradnju, komunalne djelatnosti i promet odnose se na: 

• projekte izgradnje komunalne infrastrukture (javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javna 
rasvjeta) 

• druge projekte od interesa za grad (dječji vrtić, plinske mreže…) 
• na komunalno gospodarstvo ( prijevoz putnika u javnom prometu, održavanje i čišćenje javno 

prometnih površina i dječjih igrališta, nerazvrstanih cesta i javne  rasvjete)  
• promet (organiziranje prometa na području grada i  prometno redarstvo) 
• komunalno redarstvo 
• postavu terasa na javnim površinama 
• postavu reklama 
• obračun komunalnog doprinosa 
• naknadu za priključenje na komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba i odvodnja) 

 
Informacije iz Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša odnose se na: 

• prostorne planove i prostorno planiranje 
• zaštitu okoliša 
• geodetske poslove 

 
Informacije iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti, školstvo i predškolski odgoj odnose se na: 

• djelatnost kulture 
• zdravstva 
• socijalne skrbi 
• branitelja 
• športa 
• tehničke kulture 
• školstva 
• predškolskog odgoja 
• skrbi o djeci i mladima 
• suradnju s udrugama 

 
Informacije iz Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu odnose se na: 

• razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva: 
• potpore obrtnicima 
• potpore mentorima za obrtnička zanimanja 
• stipendije za obrtnička zanimanja 
• kreditiranje putem poslovnih banaka 
• radne zone 
• trgovinu 
• ugostiteljstvo 
• razvoj poljoprivrede – OPG-a, obrta, poslovnih subjekata 
• potpore u ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu, cvjećarstvu  
• potpore udrugama 
• sufinanciranja premija osiguranja 
• zdravstvene i veterinarske usluge (briga o izgubljenim i napuštenim životinjama i lešinama) 
• postupanja sa poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH 
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• provođenje mjera propisanih Zakonom o poljoprivrednom zemljištu 
• organiziranje promocija, izložbi i aukcija u poljoprivredi 
• postupanje po Zakonu o elementarnoj nepogodi (procjene, izračuni, izvješća) 

 
Informacije iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo odnose se na poslove izdavanja: 

• lokacijskih dozvola 
• potvrde parcelacijskih elaborata 
• rješenja o utvrđivanju građevne čestice 
• rješenja o uvjetima građenja 
• potvrde glavnog projekta 
• rješenja o izvedenom stanju 
• uporabne dozvole 
• Uvjerenje za uporabu 
• dozvole za uklanjanje 
• Potvrda elaborata etažiranja 
• Rješenje o promjeni namjene 
• Rješenje za građenje 
• Uvjerenje o vremenu građenja građevine 
• Podaci o uvjetima uređenja prostora 
• Podaci o planskom karakteru zemljišta 
• Ovjera pravomoćnosti odobrenja za građenje. 

 
IV. 

Način osiguravanja pristupa informacijama: 
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Velikoj 
Gorici.  
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Grad Velika Gorica će pozvati podnositelja zahtjeva da ga 
ispravi u roku od tri dana. Ako podnositelj to ne učini, Grad Velika Gorica će odbaciti rješenjem zahtjev kao 
nerazumljiv ili nepotpun. 
Podnositelj je prigodom podnošenja zahtjeva dužan u korist gradskog proračuna nadoknaditi stvarne 
materijalne troškove postupka dostave informacije. 
Grad Velika Gorica omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog 
podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok se može produžiti na 30 dana, ukoliko se informacija mora 
tražiti izvan sjedišta Grada Velike Gorice ili se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija, ili ako 
je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije. 
 

V. 
Ovaj Katalog informacija stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada 
Velike Gorice. 
 
 

    GRADONAČELNIK 
 
          Dražen Barišić, v.r. 

 
 


