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KATALOG INFORMACIJA
UVODNE ODREDBE
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Domus Rakovec d.o.o., Rakovec
54, 10347 Rakovec 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 Domus Rakovec d.o.o., Rakovec 54, 10347 Rakovec posjeduje glede
ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku
moguće je pristupiti izravno iz kataloga, bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale
informacije i dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem
usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod
jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.
Domus Rakovec d.o.o. ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka
koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih
postupaka.
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Domus Rakovec d.o.o. može
ograničiti pravo na pristup informaciji:
1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se
uređuje tajnost podataka;
2) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih
podataka;
5) ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi
objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo
ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;
6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima,
7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

Domus Rakovec d.o.o. može ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove
sumnje da bi njezino objavljivanje:
1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili
drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,
2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor,
odnosno nadzor zakonitosti,
3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog
pristanka autora ili vlasnika.
SADRŽAJ KATALOGA
Domus Rakovec d.o.o. trgovačko je društvo čija je djelatnost izgradnja, upravljanje i
održavanje poduzetničke zone, održavanje čistoće, održavanje groblja i obavljanje pogrebnih
poslova, te održavanje javnih površina.
Informacije u katalogu su razvrstane prema djelatnostima Domus Rakovec d.o.o.:
- Opći poslovi
- Ekonomsko-financijski poslovi
- Poslovi javne nabave
- Održavanje groblja, te obavljanje pogrebnih poslova
- Poduzetnička zona „Mlaka“
- Održavanje javnih površina
Općenite informacije o Domus Rakovec d.o.o.:
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Opis sadržaja
Osnovni podaci o Domus Rakovec d.o.o. (tvrtka i sjedište, brojevi
žiro-računa, temeljni kapital, vlasnička struktura, predmet
poslovanja, član uprave, Skupština Društva, organizacijska shema
Društva)
Usluge koje Društvo obavlja
Godišnja izvješća o radu Društva
Sjednice Skupštine, dnevni red, materijal i odluke
Akti Domus Rakovec d.o.o. zakonski i podzakonski propisi
Odluke direktora
Statistički podaci o radnicima – ukupni zbroj, kvalifikacija,
stručna sprema
Osobni podaci o radnicima
Godišnji izvještaji o povredama i profesionalnim oboljenjima
Statistička izvješća o broju ozljeda na radu, izvršenim
osposobljavanjima
Statistički podaci o ukupnom broju ovršnih postupaka te sporova
Podaci o pojedinačnim predmetima zbog nepodmirenih
potraživanja, zbog naknade štete i sl.
Podaci o sporovima radnog prava
Natječaji i oglasi za zasnivanje radnog odnosa
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Financijski plan, Rebalans plana
Godišnja izviješća o financijskom poslovanju
Statistička izviješća prema programu statističkih istraživanja
Podaci o plaćama, naknadama i drugim isplatama, drugom
dohotku
Plan javne nabave, rebalans plana javne nabave
Natječaji za provođenje postupaka i načina javne nabave i
natječajna dokumentacija
Izvješće o provedenim postupcima javne nabave
Ugovori o nabavi roba, radova i usluga te izvješće o izvršenju
ugovora u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi
Očitovanja i odgovori na žalbene navode
Izjava po čl. 13 st. 9. Zakona o javnoj nabavi
Program rada i izvješće o poslovima javne nabave
Plan održavanje groblja
Cjenici usluga
Informacije o groblju, te o postupanje kod ukopa i gradnje
spomenika
Osobni podaci o korisnicima usluge
Podaci o načinu formiranja računa za ispostavljenu uslugu
Projekti, elaborati, dozvole
Plan gradnje komunalne infrastrukture
Plan čišćenja javno prometnih površina

NAMJENA
Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup
informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.
NAČIN OSIGURAVANJA
Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku
propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.
VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP
INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim
Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

U Rakovcu, 15.12.2013. godine

Direktorica:
Milica Borko, ing.građ.

