
 

 

 

 

 

                                              

 

 

Načelnik općine  

KLASA: 008-02/14-01/01 

UR.BROJ:2133/17-01-14-01 

Vojnić , 07. siječanj 2014. g.  

 

 

Na temelju članka 13. stavak 1 . Zakona o pravu na pristup informacijama ( „ Narodne novine 

„ broj 25/13) i članka 44. Statuta općine Vojnić ( „ Glasnik Karlovačke županije „ , broj 45/13 

) načelnik općine Vojnić donosi slijedeću  

 

 

O D L U K U 

o određivanju službenika za informiranje 

 

Članak 1.  

 

Ovom Odlukom određuje se Christine Ramovš službenica Jedinstvenog upravnog odjela 

općine Vojnić kao službena osoba mjerodavna za rješavanje predmeta radi ostvarivanja prava 

na pristup informacijama ( u daljnjem tekstu : službenik za informiranje ) .  

 

Članak 2. 

 

Službenik za informiranje :  

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija , sukladno unutarnjem ustroju 

tijela javne vlasti kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama kao 

i ponovne uporabe informacija   

-  unapređuje način obrade , razvrstavanja , čuvanja i objavljivanja informacija koje su 

sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti  

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava 

utvrđenih ovim zakonom  

 

Članak 3. 

 

Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje  podnošenjem usmenog ili pismenog 

zahtjeva općini Vojnić .  

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona , sastavit će se službena bilješka , a ako je 

podnesen putem elektroničke komunikacije , smatrat će se da je podnesen pisan  zahtjev .  

 

 

Članak 4. 

 



Pisani zahtjev sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi , podatke koji 

su važni za prepoznavanje tražene informacije , ime i prezime i adresa fizičke osobe 

podnositelja zahtjeva , tvrtku , odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište .  

 

 

Članak 5. 

 

Podnositelj zahtjeva nije obavezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je 

obavezan pozvati se na ovaj zakon . 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog narednog dana od dana objave u „ Glasniku Karlovačke 

županije „ . 

 

 

 

                                                                                                Načelnik općine Vojnić  

                                                                                                      Nebojša Andrić  

 

 

 


