OPĆA BOLNICA VIROVITICA
VIROVITICA, LJUDEVITA GAJA 21

Urbroj: 2189-43-01-4940/1
Virovitica, 28. travnja 2011. godine
Na temelju odredbe članka 36. stavak 1. alineja 30. Statuta Opće bolnice Virovitica, a
sukladno odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama
(«Narodne novine» broj 172/03. i 144/10.), ravnatelj donosi

ODLUKU
O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA
Članak 1.
Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili
koje nadzire Opća bolnica Virovitica, a u cilju ostvarivanja prava na pristup
informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Članak 2.
Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja,
namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup
informacijama iz djelokruga rada Opće bolnice Virovitica, te je sastavni dio Odluke.
Članak 3.
Informacije iz Kataloga informacija Opće bolnice Virovitica, redovito se objavljuju
na Internet stranici www.bolnica-virovitica.hr u skladu s dinamikom prikupljanja
podataka i pripreme informacija, u cilju informiranja stručne i šire javnosti o
pitanjima iz djelokruga rada Opće bolnice Virovitica.
Pregled informacija podrazumijeva isključivo one informacije kojima Opća
bolnica Virovitica raspolaže u određenom trenutku.
Članak 4.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji
podnošenjem usmenog ili pisanog zahtijeva Općoj bolnici Virovitica.
Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se
na adresu: Opća bolnica Virovitica, Ljudevita Gaja 21, 33 000 Virovitica, putem faksa
na broj 033/725-323 ili putem elektronske pošte: ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr .
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište Opće bolnice Virovitica, podatke koji su važni
za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime osobe podnositelja zahtjeva, te
njegovu adresu, odnosno pravne osobe i njezino sjedište.

Usmeno postavljeni zahtjev može se dati na zapisnik u Službi za opće, kadrovske i
pravne poslove Opće bolnice Virovitica, kod službenika za informiranje, svakim
radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.
Članak 5.
Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji naplaćivat će
se naknada stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) u sljedećim iznosima:
- preslika jedne stranice veličine A4 – 0,60 kn,
- preslika jedne stranice veličine A3 – 0,90 kn,
- elektronički zapis na jednom CD/DVD-u – 7,00 kn.
Troškovi dostave tražene informacije obračunat će se prema važećem cjeniku
poštanskih usluga.
Članak 6.
Naknada iz članka 5. ove odluke uplaćuje se u cijelosti unaprijed na blagajni Opće
bolnice Virovitica ili na žiro račun broj: 2360000-1101258128 koji se vodi kod
Zagrebačke banke d.d., po ispostavljenom računu.
Članak 7.
Službena osoba ovlaštena za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava
na pristup informaciji je službenik za informiranje Natalija Matošina, dipl. iur. koja
radi na radnome mjestu samostalnog pravnog referenta.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ravnateljica
Opće bolnice Virovitica
Ana Bajer Feketić, dr. med.
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