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Urbroj: 2189-43-01-4940/2

KATALOG INFORMACIJA

I. UVODNE ODREDBE
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Opća bolnica Virovitica s obzirom na
svoj djelokrug rada posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija,
namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.
Svrha objavljivanja Kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i
informacijama koje posjeduje Opća bolnica Virovitica, a vezani su uz ostvarivanja prava na
pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je
pristupiti izravno sa web stranice bolnice, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale
informacije i dokumente, korisnici prava na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem
usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama pripada svima, na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni
su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03., 144/10.,
37/11. i 77/11) Opća bolnica Virovitica uskratit će pravo na pristup informaciji ako je
informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na
temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje
područje zaštite osobnih podataka.
Opća bolnica Virovitica uskratit će pravo na pristup informacijama u situacijama kada postoji
osnovana sumnja da bi objavljivanje informacije:
 onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog
pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
 onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor
zakonitosti,
 povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka
autora ili vlasnika.
Opća bolnica Virovitica uskratit će pristup informacijama koje su u vezi sa postupcima koje
vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

II.

SADRŽAJ KATALOGA

Opća bolnica Virovitica je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na
sekundarnoj razini, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08.,
155/09., 71/10., 139/10., 22/11 i 154/11.) i to:
 dijagnostiku,
 liječenje,
 medicinsku rehabilitaciju i zdravstvenu njegu bolesnika,
 boravak i prehranu bolesnika.
Djelatnost Bolnice upisana je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem
1-4254.
Informacije u Katalogu razvrstane su prema ustrojstvenim jedinicama Opće bolnice Virovitica
s obzirom na podatke i dokumente kojima pojedine od njih raspolažu:
 Ured ravnatelja
 Služba za računovodstveno - financijske poslove
 Služba za opće, kadrovske i pravne poslove.

1. URED RAVNATELJA

Redni
broj

Informacija

1.
2.

Podaci
Očitovanja

3.

Izvješća

4.

Odluke

5.

Upiti korisnika

6.

Upravni
predmeti

Opis sadržaja

Unutarnje ustrojstvo - organizacija
Ravnatelj – očitovanja prema
nadležnom ministarstvu, županiji,
gradu, drugim pravnim ili fizičkim
osobama
Godišnje izvješće o radu i
poslovanju Opće bolnice Virovitica
Odluke ravnatelja
Informacije o podnesenim
zahtjevima, predstavkama,
peticijama, prijedlozima i drugim
aktivnostima koje su korisnici
poduzeli prema Općoj bolnici
Virovitica
Upravni predmeti po žalbama i
nadzoru

Način
Vrijeme
osiguravanja ostvarivanja
pristupa
prava na
informaciji
pristup
informaciji
web stanica
trajno
preslika uz
u zakonskom
zahtjev
roku

web stranica

trajno

preslika uz
zahtjev
preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku
u zakonskom
roku

uvid u
predmet i
preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

7.

Predstavke

Odgovori na predstavke i pitanja
pacijenata

preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

8.

Priopćenja

web stranica

trajno

9.

Očitovanja

preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

10.

Odluke i
priopćenja

web stranica

trajno

11.

Očitovanja

preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

12.

Odluke i
priopćenja

preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

13.

Izvješće

Priopćenja vezana uz rad i
aktivnosti bolnice i druge vijesti
Upravno vijeće – očitovanja prema
nadležnom ministarstvu, županiji,
gradu, drugim pravnim ili fizičkim
osobama
Upravno vijeće – dnevni red,
odluke, zaključci i priopćenja sa
sjednica Upravnog vijeća
Stručno vijeće – očitovanja prema
nadležnom ministarstvu, županiji,
gradu, drugim pravnim ili fizičkim
osobama
Stručno vijeće - dnevni red, odluke,
zaključci i priopćenja sa sjednica
Stručnog vijeća
Podaci iz urudžbenog zapisnika o
zaprimljenoj i odaslanoj pošti

preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

2. SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVENO - FINANCIJSKE POSLOVE

Redni
broj

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Informacije

Izvješća

Opis sadržaja

Godišnja, polugodišnja, kvartalna i
mjesečna – podaci o prihodima i
primicima, rashodima i izdacima,
izvorima financiranja
Planovi
Financijski plan prihoda i rashoda i
njegovi rebalansi,
Plan javne nabave i njegovi
rebalansi
Izvješća
Statistička izvješća prema
programu statističkih istraživanja
Podaci
Podaci o plaćama, naknadama i
zaposlenika
drugim isplatama, drugom dohotku
i autorskom honoraru
Dokumentacija Natječaji za provođenje postupaka
javne nabave i natječajna
dokumentacija
Ugovori
Pregled sklopljenih ugovora o
javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Način
Vrijeme
osiguravanja ostvarivanja
pristupa
prava na
informaciji
pristup
informaciji
preslika uz
u zakonskom
zahtjev
roku

preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

preslika uz
zahtjev
nedostupno

u zakonskom
roku
trajno

preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

web stranica

u zakonskom
roku

7.

Očitovanja

Očitovanja i odgovori na žalbe u
postupcima javne nabave

preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

8.

Podaci

preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

9.

Izvješće

Podaci koji proizlaze iz odredbe čl.
13. Zakona o javnoj nabavi
(„Narodne novine“ br. 90/11.)
Izvješće o osiguranju, vrstama
osiguranja, premijama osiguranja,
naknadama štete i sl.

preslika uz
zahtjev

u zakonskom
roku

3. SLUŽBA ZA OPĆE, KADROVSKE I PRAVNE POSLOVE

Redni
broj

Informacija

1.
2.

Dokumenti
Dokumenti

3.

Izvješća

4.

Izvješće

5.

Izvješće

6.

Izvješće

7.

Izvješće

8.

Izvješće

9.

Izvješće

10.

Izvješće

11.

Izvješće

12.

Dokumenti

Opis sadržaja

Statut i njegove izmjene i dopune
Opći akti ustanove

Način
osiguranja
pristupa
informaciji

Vrijeme
ostvarivanja
prava na
pristup
informaciji
trajno
u zakonskom
roku

web stranica
oglasna
ploča,
preslika uz
zahtjev
Statistički podaci o ukupnom broju preslika uz u zakonskom
predmeta,
trajanju
postupka, zahtjev
roku
riješenim i neriješenim predmetima
Podaci o pojedinačnim predmetima preslika uz u zakonskom
zbog naknade štete, ovršnim zahtjev
roku
postupcima i sl.
Natječaji za zasnivanje radnog web stranica, u zakonskom
odnosa, specijalizacije, stipendije i oglasna
roku
sl.
ploča,
preslika uz
zahtjev
Statistički podaci o zaposlenicima – preslika uz u zakonskom
ukupni zbroj, stručna sprema i sl.
zahtjev
roku
Osobni i posebni podaci o nedostupno
trajno
zaposlenicima
Statistički podaci o stručnom preslika uz u zakonskom
osposobljavanju za rad bez zahtjev
roku
zasnivanja radnog odnosa
Statistički podaci o učenicima preslika uz u zakonskom
strukovnih škola na stručnoj praksi zahtjev
roku
Statistički podaci o zapošljavanju preslika uz u zakonskom
stranaca
zahtjev
roku
Podaci o zaštiti na radu i zaštiti od preslika uz u zakonskom
požara
zahtjev
roku
Podaci o arhivskoj dokumentaciji
preslika uz u zakonskom
zahtjev
roku

 Svrha
Svrha ovog Kataloga informacija je osiguravanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim pozitivnim propisima.
 Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku
utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama.
 Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu
na pristup informacijama i drugim pozitivnim pravnim propisima.

Ravnateljica
Opće bolnice Virovitica
Ana Bajer Feketić, dr. med.

