
Prilog Odluke 

KATALOG INFORMACIJA 

Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., za gospodarski i ruralni 

razvoj i poticanje poduzetništva 

 

Ovaj Katalog informacija sadrži informacije koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje 

nadzire Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., za gospodarski i ruralni 

razvoj i poticanje poduzetništva (u daljnjem tekstu: Agencija). 

 

Opis sadržaja 
Način osiguranja 

pristupa informaciji 

Vrijeme ostvarivanja prava 

na pristup informaciji 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na 

područje rada Agencije 
Web stranica Odmah 

Opći akti i odluke kojima se uječe na 

interese korisnika, s razlozima njihova 

donošenja 

Web stranica Odmah 

Godišnji planovi, programi, strategije, 

upute, izvješća o radu, financijska izvješća 

i drugi odgovarajući dokumenti 

Web stranica Odmah 

Registri i baze podataka ili informacije o 

registrima i bazama podataka, načinu 

pristupa i ponovne uporabe 

Web stranica Odmah 

Informacije o javnim uslugama  Web stranica Odmah 

Podaci o izvoru financiranja , proračun, 

financijski plan ili drugi odgovarajući 

dokumenti kojima se utvrđuju prihodi i 

rashodi 

Web stranica Odmah 

Informacije o dodjeljenim bespovratnim 

sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili 

drugim pomoćima, uključujući popis 

korisnika i visinu iznosa 

Web stranica Odmah 

Informacije o postupcima javne nabave, 

dokumentacija za nadmetanje, informacije 

o izvršavanju ugovora i druge informacije 

obvezne po zakonu 

Web stranica i preslike 15 dana 

Obavijest o raspisanim natječajima, 

dokumentacija potrebna za sudjelovanje u 

natječajnom postupku te obavijest o ishodu 

natječajnog postupka 

Web stranica i preslika 15 dana 

Informacije o unutarnjem ustrojstvu s 

imenima čelnika i voditelja 
Web stranica Odmah 
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Zaključci sa službenih sjednica i službeni 

dokumenti usvojeni tim sjednicama te 

informacije o radu formalnih radnih tijela 

na kojima se odlučuje o pravima i 

interesima korisnika 

Preslika 15 dana 

Obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja 

prava na pristup informacijama i ponovnu 

uporabu informacija na vidljivom mjestu, s 

podacima za kontakt službenika za 

informiranje, potrebnim obrascima ili 

poveznicama na obrasce te visinom 

naknade za pristup informacijama i 

ponovnu uporabu informacija sukladno 

kriterijima članka 19. stavka 3. Zakona o 

pravu na pristup informacijama 

Web stranica Odmah 

Odogovri na najčešće postavljena pitanja, 

o načinu podnošenja upita građana i 

medija, kao i ostale informacije (vijesti, 

priopćenja za javnost, podaci o 

aktivnostima) u svrhu informiranja javnosti 

i izvršavanja obveza 

Web stranica Odmah 

Godišnja izvješća o radu i poslovanju 

Društva 
Web stranica i preslika 15 dana 

Podaci o radnicima (ukupan broj, 

kvalifikacijska struktura, stručna sprema 

itd.) 

Izlist računalnih 

podataka 
15 dana 

Računi za izvršene usluge – način 

obračuna 
Preslika 15 dana 

Informacije o zaštiti na radu i zaštit od 

požara 
Izvješće i preslika 15 dana 
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