
                                     KATALOG INFORMACIJA 
                    VODOVODA I KANALIZACIJE d.o.o. OGULIN 
 
                                                      Točka 1. 
Katalog informacija sadrži djelokrug i nadležnosti po ustrojstvenim službama 
Društva zajedno s kontaktima za pristup informacijama. 
 
                                                      Točka 2. 
Uprava 

Sjedište: Ogulin, I.G. Kovačića 14  
Direktor Društva: Zdravko Paušić dipl.inž. 
Unutar Uprave, fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti informacije o 
poslovnoj politici Društva, o organizacijskoj strukturi, operativnom poslovanju 
te drugim poslovima iz nadležnosti  Direktora Društva.  
 
                                                    Točka 3. 
Tehnička služba 

Sjedište: Ogulin, I.G. Kovačića br.14 
Rukovoditelj službe: Mirko Župan  inž.grañ. 
        Unutar Tehničke službe fizičke i pravne osobe mogu zatražiti i dobiti 
informacije o poslovima održavanja vodoopskrbne mreže, vodocrpilišta, 
vodosprema i crpnih stanica, poslovima na proizvodnji i distribuciji vode, kao i 
investicijsko tehničkim poslovima vezanim uz postupke na vodoopskrbi. 
 

 

 

                                                   Točka 4. 

 

Razvojno proizvodna služba 

Sjedište: Ogulin, I.G. Kovačića br.14 

Voditelj službe: Dubravka Boban dipl.inž.grañ. 

Unutar službe pravne i fizičke osobe mogu zatražiti i dobiti informacije o 
programima radova, planovima nabave i izvršenju istog. 

 



     Točka 5. 

Računovodstvena služba 

Sjedište: Ogulin, I.G. Kovačića 14. 
Voditelj službe: Ivana Magdić Kurelac oec. 

Unutar Službe pravne i fizičke osobe mogu zatražiti i dobiti računovodstvene 
podatke u dijelu koji nisu objavljeni primjenom drugih propisa te podatke o 
računu dobiti i gubitka kao i  bilanci. 
  
             Točka 6. 
 
Financijska služba  

Sjedište: Ogulin, I.G. Kovačića 14 

Voditelj službe: Ivo Samardžić dipl.oec. 
Unutar Službe pravne i fizičke osobe mogu zatražiti i dobiti financijske podatke 
u dijelu koji nisu objavljeni primjenom drugih propisa, podatke o naplati 
potraživanja, rješavanju reklamacija vezanih za obračun i naplatu vodnih usluga. 
 
 
 
     Točka 7. 
 
Opća, pravna i kadrovska služba 

Sjedište: Ogulin, I.G. Kovačića br. 14 
Referent općih i kadrovskih poslova: Dubravka Popović 
Unutar službe  pravne i fizičke osobe mogu zatražiti i dobiti informacije o 
propisima (Društveni ugovor, Pravilnik o radu, prikaz broja zaposlenih prema 
kvalifikacijama, dobnoj i spolnoj strukturi), te ostalim administrativnim 
poslovima. 
               Točka 8. 
 
Svi ostali podaci i informacije koji nisu sadržani u okvirima navedenog 
Kataloga, mogu se takoñer zatražiti od službenika za informiranje koji rješava 
ostvarivanje prava na pristup informacijama u skladu sa Zakonom. 
 
 
            Direktor 

           Zdravko Paušić, dipl.inž. 
 


