Temeljem čl. 22 Statuta Turističke zajednice općine Tkon, a sukladno odredbi čl. 21. Zakona o
pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 172/03, 144/10, 37/11 i 77/11) i
članku 3. Pravilnika o pravu na pristup informacijama Turističko vijeće Turističke zajednice
općine Tkon donosi sljedeći:
ODLUKU O USTROJAVANJU

KATALOG INFORMACIJA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE TKON

I. OPĆI PODACI

Naziv: Turistička zajednica općine Tkon
Sjedište: Tkon, Mulina 6
MB: 01387146

OIB: 23187983085

Žiro-račun: HR8223300031100036136
Web stranica: www.tzo-tkon.hr
Djelatnost: Turistička zajednica

Turističkom zajednicom općine Tkon upravljaju predsjednik, direktor, Skupština, Vijeće i
Nadzorni odbor.
II. KATALOG INFORMACIJA

Ovaj katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojim
raspolaže i koje nadzire Turistička zajednica Općine Tkon i to kako slijedi:
a) pregled i opis sadržaja informacija
b) namjena informacija

c) način davanja informacija

d) vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama
a) Pregled i opis sadržaja informacija

Turistička zajednica Općine Tkon posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire

sljedeće informacije:

• ustroj i nadležnost turističke zajednice

- informacije vezane za statusna obilježja, djelokruga i ustroj rada ustrojbenih jedinica
• zaposlenici

- osnovni podaci o zaposlenicima, službeni kontakt zaposlenika, zvanja zaposlenika,
smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica
• aktivnosti turističke zajednice
- aktivnosti turističke zajednice

• pravni i drugi akti turističke zajednice

- Statut, pravilnici i druge odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u turističkoj
zajednici
• rad i poslovanje

- godišnji plan i program rada, godišnja izvješća o radu, statistička izvješća, plan

nabave i njegove promjene, ugovori o poslovnoj suradnji, provedba javne nabave,
informacije vezane za rad upravnih tijela, natječaji
• međuinstitucionalne aktivnosti

- suradnja s drugim turističkim zajednicama i drugim relevantnim
ustanovama u Republici Hrvatskoj
b) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup
informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim
propisima.

c) Način pristupa informaciji

Turstička zajednica općine Tkon omogućava pristup informacijama na sljedeće načine:
putem internetske stranice, neposrednim davanjem informacije (usmeno),

uvidom u dokumentaciju i izradom preslika dokumenata, na drugi odgovarajući način
(putem dnevnog tiska, oglasna ploča itd.).

Izuzeci od primjene prava na pristup informacijama se odnose na okolnosti
kada je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, ako bi se objavljivanjem

informacije onemogućilo provođenje sudskog, upravnog ili kojeg drugog postupka ili
rad tijela koje obavlja nadzor (inspekcijski, upravni, nadzor zakonitosti), zbog zaštite
intelektualnog vlasništva te zbog zaštite poslovne ili profesionalne tajne. Također,
među izuzecima spada i informacija koja je zaštićena zakonom koji štiti osobne
podatke. Takvi podaci se mogu dati jedino uz pisani pristanak osobe na koju se

osobni podaci odnose, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za
ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

• pisanim putem na poštansku adresu Turističke zajednice općine Tkon
Turistička zajednica općine Tkon
Mulina 6

23212 Tkon

• putem elektroničke pošte:
info@tzo-tkon.hr

• telefonom na sljedeći broj:
023 285 213

• telefaksom na sljedeći broj
023 285 213

• usmenim putem:

osobno na zapisnik u Turističkoj zajednici Općine Tkon svakog radnog dana u vremenu od
8:00 do 14:00 sati.

Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama provodi se sukladno

Zakonu o pravu na pristup informacijama i Pravilniku o pravu na pristup informacijama.
d) vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima
propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

Vremensko razdoblje u kojem su pojedine informacije dostupne, tj. u kojem se nalaze u
posjedu Turističke zajednice općine Tkon, uređeno je zakonskim i podzakonskim propisima o
arhivskom gradivu i arhivima te važećim Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog
gradiva i Popisom arhivskog i registraturnog gradiva Turističke zajednice općine Tkon s
rokovima čuvanja.
Sukladno Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva arhivsko se gradivo
predaje Državnom arhivu u Zagrebu najkasnije u roku od 30 godina od dana nastanka dok se
registraturno gradivo nakon proteka roka čuvanja utvrñenim Pravilnikom izlučuje i uništava.

Turistička zajednica Općine Tkon

Predsjednik vijeća

Goran Mušćet v.r.

U Tkonu, 16. veljače 2016.
Klasa: 022-01/16-02/1

URBROJ: 2198/32-16-3

