KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE JELSA
Ovaj Katalog sadrži Informacije koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Općina Jelsa,
a kojima je u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona o pravu na pristup informacijama
(«NN», br.: 172/03, 144/10, 77/11) omogućen pristup svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj
osobi.

1. OPĆI AKTI:
1.1. Općinskog vijeća Općine Jelsa (od 2005.g. nadalje)
1.2. Općinskog poglavarstva Općine Jelsa (od 2005.g. do svibnja 2009.g.)
1.3. Općinskog načelnika Općine Jelsa (od svibnja 2009.g. nadalje)
Napomena: svi akti Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, kao i Zakonom određeni akti
Općinskog poglavarstva objavljeni su u „Službenom glasniku Općine Jelsa».

2. POJEDINAČNI AKTI:
2.1. Općinskog vijeća Općine Jelsa (od 2005.g. nadalje)
2.2. Općinskog poglavarstva Općine Jelsa (od 2005.g. do svibnja 2009.g.)
2.3. Općinskog načelnika (od 2005.g. nadalje)
2.4. Jednistvenog upravnog odjela Općine Jelsa.
Napomena: svi akti nalaze se u pismohrani Općine Jelsa.

3. DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA:
3.1. OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA (od 2005.g. nadalje)
3.2. OPĆINSKOG POGLAVARSTVA OPĆINE JELSA (od 2005.g., do svibnja 2009.g.)
Napomena: cjelokupna dokumentacija nalazi se u pismohrani i tajništvu Općine Jelsa (materijali
sa sjednica, zapisnici, izvornici akata).

4. KATALOG OPĆINSKE IMOVINE
Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Jelsa.

5. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE JELSA S PRAVNIM I
FIZIČKIM OSOBAMA (od 2005.g. nadalje)
Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani i tajništvu Općine Jelsa.

6. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Napomena: Navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima sukladno Zakonu o javnoj
nabavi i nalazi se u pismohrani Općine Jelsa.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja dodatno je objavljen na
ineternet stranici Općine Jelsa, www.jelsa.hr

7. DOKUMENTACIJA POSTUPKA DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE JELSA
Napomena: Tekstualni dio Odluke o donošenju PPUO Jelsa objavljen je u «Službenom
glasniku Općine Jelsa» i na internetskoj stranici Općine Jelsa: www.jelsa.hr, grafički dio

objavljen je samo na internetskoj stranici Općine Jelsa: www.jelsa.hr, a cjelokupna
dokumetacija iz postupka donošenja, i to prijedlozi, zapisnici, zahtjevi, Zaključci i dr nalaze se
u pismohrani Općine Jelsa.
8. DOKUMENTACIJA POSTUPAKA DONOŠENJA URBANISTIČKIH PLANOVA
UREĐENJA PROSROSTORA I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA PROSTORA KOJI SE
DONOSE NA TEMELJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE JELSA.
Napomena: Tekstualni djelovi odluka o donošenju UPU-a i DPU-a objavljeni su u «Službenom
glasniku Općine Jelsa» i na internetskoj stranici Općine Jelsa: www.jelsa.hr, dok je grafički dio
objavljen samo na internetskoj stranici Općine Jelsa: www.jelsa.hr, a cjelokupna dokumetacija
iz postupka donošenja, i to prijedlozi, zapisnici, zahtjevi, Zaključci i dr. nalaze se u pismohrani
Općine Jelsa.

9. FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA, OPĆINSKI PRRAČUN, IZVIJEŠĆA I
GODIŠNJI OBRAČUN.
Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Jelsa.
Pristup informacijama moguće je ostvariti u prostorijama Općine Jelsa, soba br. 1. svakim
radnim danom od 08,30 do 12,00 sati,
c/o Ana Matijašević, službenik za informiranje,
putem telefona na br.: 021/761-400,
putem e-mail-a , slanjem zahtjeva na adresu: ana.matijasevic@jelsa.hr
ili putem pošte ili neposrednom dostavom zahtjeva na adresu.
OPĆINA JELSA, Riva b.b., 21465 JELSA
Pristup informacijama moguće je ostvariti i putem interneta,
na službenim stranicama Općine Jelsa www.jelsa.hr, na kojoj su objavljeni:

- «Službeni glasnici Općine Jelsa» od br.: 1/06 nadalje;
- Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća od I konstituirajuće sjednice, održane 23. lipnja 2009.g.
nadalje;
- Pozivi za sjednice Općinskog vijeća, zajedno sa prijedlozima akata, koji se redovito objavljuju
na službenoj internet stranici Općine Jelsa neposredno prije održavanja sjednica Općinskog vijeća;
- Usvojeni dnevni red sjednica, usvojeni zapisnici sa sjednica i usvojeni akti Općinskog vijeća,
koji se objavljuju redovito nakon usvajanja tj. izrade konačnog akta;
- Opći akti načelnika Općine Jelsa, koji se objavljuju uporedo s objavama u «Službenom glasniku
Općine Jelsa»;
- Prostorni plan Općine Jelsa;
- Javni natječaji koji se objavljuju redovito uporedo sa drugim načinima oglašavanja (oglasne
ploče, javna glasila);
-

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

Ažurirano dana 01. rujna 2012.g.

