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1. UVODNE ODREDBE 
 

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Matica hrvatska, Zagreb s obzirom na svoj 
djelokrug 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 Matica hrvatska, Zagreb glede ostvarivanja prava na pristup informacijama. 
 
Informacije koje su javno dostupne u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno s Internet 

stranice Matice hrvatske www.matica.hr, bez upućivanja posebnog zahtjeva. Sve ostale informacije i 
dokumente korisnika prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem pisanog zahtjeva. 
 

Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima 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, 77/11), Matica hrvatska, Zagreb 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 ureñuje područje zaštite osobnih 
podataka. 
 

Matica hrvatska, Zagreb može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane sumnje da bi 
njezino objavljivanje: 

 
- onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano voñenje sudskog, upravnog ili drugog pravno 

ureñenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne, 
- onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor,inspekcijski nadzora, odnosno nadzor zakonitosti, 
- povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili 

vlasnika. 
 

Matica hrvatska, Zagreb uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode 
nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka. 

 
2. SADRŽAJ KATALOGA 

 
Matica hrvatska, Zagreb je samostalna, neprofitna i nevladina udruga, utemeljena 1842. kao društvo za 

promicanje hrvatske kulture, koje je svojom djelatnošću i kontinuitetom postalo nacionalna institucija. 
Registrirana je u Registar udruga pod registarskim brojem 000525, OIB 79893058381, pod djelatnosti ostalih 
članskih organizacija (brojčana oznaka razreda po NKD-u 9499, NKD 2002: 91330) s djelatnošću promicanja 
narodnog i kulturnog identiteta hrvatskog naroda na svim područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog 
stvaralaštva.  
 

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03, 144/10, 
37/11, 77/11), a temeljem Odluke Predsjedništva Matice hrvatske donesene na LXI. sjednici održanoj 28. 
veljače 2012. Predsjednik Matice hrvatske donio je Odluku o imenovanju Službenika za informiranje u Matici 
hrvatskoj, Zagreb, kao tijelu javne vlasti. Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za 
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rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama. Navedena Odluka sastavni je dio ovog Kataloga. 
Službenik za informiranje: 

 
1. obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, 

sukladno svom unutarnjem ustroju Matice hrvatske, 
 
2. unapreñuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u 

službenim dokumentima koji se odnose na rad Matice hrvatske, 
 

3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrñenih 
Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03, 144/10, 37/11, 
77/11). 

 
4. poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog voñenja kataloga, a za što je neposredno 

odgovoran čelniku tijela javne vlasti. 
 

Imenovani Službenik za informiranje, pored informacija dostupnih na web stranici Matice hrvatske, 
raspolaže svim ostalim informacijama u nastavku kataloga, odnosno kako slijedi po pojedinim područjima. 
 

Općenite informacije o Matici hrvatskoj, Zagreb dostupni su kako slijedi: 
 

Rb Informacije Opis sadržaja 

Način 
osiguravanja 

pristupa 
informaciji 

Vrijeme 
ostvarivanja prava 

na pristup 
informaciji 

1 Podaci 

Osnovni podaci o Matici hrvatskoj; 
sastav Predsjedništva, Glavnog 
odbora, Nadzornog odbora i Časnog 
suda  

www.matica.hr trajno 

2 Podaci Pravila (statut) Matice hrvatske www.matica.hr trajno 

3 Podaci 
Uvjeti za stupanje u članstvo Matice 
hrvatske – prava i obveza članova www.matica.hr trajno 

4 Podaci 
Informacije – pregled aktualnih i 
prošlih zbivanja po organizatoru i 
vremenu odvijanja 

www.matica.hr trajno 

5 Podaci 
Pregled dostupnih izdanja knjiga i 
periodike Središnjice i ogranaka 
Matice hrvatske 

www.matica.hr trajno 

6 Podaci 
Informacije – pregled aktualnih i 
prošlih aktivnosti stručnih odjela 
Matice hrvatske 

www.matica.hr trajno 

7 Podaci 
Informacije – pregled aktualnih i 
prošlih aktivnosti Galerije Matice 
hrvatske 

www.matica.hr trajno 

8 Podaci 

Informacije – pregled aktualnih i 
prošlih aktivnosti Salona Matice 
hrvatske, djelovanju Mladih 
glazbenika u MH 

www.matica.hr trajno 
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Informacije iz domene ustrojstva Matice hrvatske i upravljanja, općih i kadrovskih poslova, 

financija, javne nabave i ostalih područja 
 

Rb Informacije Opis sadržaja 

Način 
osiguravanja 

pristupa 
informaciji 

Vrijeme ostvarivanja 
prava na pristup 

informaciji 

1 Podaci Unutarnje ustrojstvo – Organizacijska 
struktura 

www.matica.hr 
preslika 

trajno 

2 Izvješće Izvješće pojedinih stručnih službi 
Matice hrvatske  

Preslika uz zahtjev u zakonskom roku 

3 Priopćenja i 
Očitovanja 

Priopćenja i razna očitovanja iz raznih 
segmenata rada Matice hrvatske 
prema državnim tijelima, tijelima 
lokalne uprave i samouprave i drugim 
pravnim ili fizičkima osobama 

Preslika uz zahtjev u zakonskom roku 

4 Izvješće 

Statistički podaci o zaposlenicima-
ukupni zbroj, kvalifikacija, stručna 
sprema, provedeni natječaji za 
zapošljavanje 

preslika uz zahtjev u zakonskom roku 

5 Izvješće 
Osobni i posebni podaci o 
zaposlenicima 

nedostupno trajno 

6 Podaci Sistematizacija radnih mjesta preslika uz zahtjev u zakonskom roku 

7 Pravilnici 

Pravilnik o radu, Pravilnik o evidenciji 
radnog vremena, Kodeks 
profesionalne etike službenika Matice 
hrvatske, ostali interni pravilnici  

preslika uz zahtjev u zakonskom roku 

8 Izvješće 

Godišnja, polugodišnja, kvartalna i 
mjesečna izviješća o financijskom 
poslovanju – prihodi i primici, rashodi 
i izdaci, izvori financiranja 

Preslika uz zahtjev u zakonskom roku 

9 Izvješće 
Financijski plan za tekuću i prethodne 
godine, Rebalans plana 

Preslika uz zahtjev u zakonskom roku 

10 Izvješće 
Statistička izviješća prema programu 
statističkih istraživanja 

Preslika uz zahtjev u zakonskom roku 

11 Podaci 
Podaci o plaćama, naknadama i 
drugim isplatama, drugom dohotku i 
autorskim honorarima 

nedostupno trajno 

12 Plan 
Plan javne nabave, rebalans plana 
javne nabave 

www.matica.hr 
preslika 

u zakonskom roku 

13 Dokumentacija 
Natječaji za provoñenje postupaka i 
načina  javne nabave i natječajna 
dokumentacija  

http://oglasnik-
jn.nn.hr/ 

u zakonskom roku 
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14 Izvješće 
Izvješće o provedenim postupcima 
javne nabave  

http://oglasnik-
jn.nn.hr/ 

u zakonskom roku 

15 Ugovori 
Ugovori o nabavi roba, radova i 
usluga te izvješće o izvršenju ugovora 
u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi 

http://oglasnik-
jn.nn.hr/ 

u zakonskom roku 

16 Očitovanja 
Očitovanja i odgovori na žalbene 
navode 

Preslika po 
zahtjevu 

u zakonskom roku 

17 Izjava 
Izjava po čl. 13. st. 8. Zakona o javnoj 
nabavi 

Preslika po 
zahtjevu 

u zakonskom roku 

 
 

3. NAMJENA 
 

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno 
Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11).i drugim 
propisima. 
 

4. NAČIN OSIGURAVANJA 
 

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom 
Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11). 
  

5. VRIJEME OSIGURAVANJA OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA 
 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima propisanim Zakonom o pravu na 
pristup informacijama (Narodne novine br. 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) i drugim propisima. 
 
 
 
 
        Igor Zidi ć 

predsjednik Matice hrvatske 

 


