REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ISTARSKA
OPĆINA VIŽINADA-VISINADA
Općinski naĉelnik
KLASA: 023-01/15-01/19
URBROJ: 2167/05-02-15-1
Vižinada-Visinada, 06. srpnja 2015.
Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine,
broj 25/13) i članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada,
broj 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje
Ĉlanak 1.
Ovom Odlukom imenuje se Gordana Bottezar, pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Vižinada-Visinada, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja
prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
Ĉlanak 2.
Službenik za informiranje:
1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela
Općine Vižinada-Visinada, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup
informacijama i ponovne uporabe informacija,
2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine VižinadaVisinada,
3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
4) obavlja sve druge poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i
podzakonskim aktima donešenim na temelju tog Zakona.
Ĉlanak 3.
Službenik za informiranje dužan je voditi poseban službeni upisnik o zahtjevima,
postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija, u Zakonom propisanom obliku.
Ĉlanak 4.
Službenik za informiranje sastavlja godišnje izvješće o provedbi Zakona za prethodnu
godinu te ga dostavlja Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Ĉlanak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama
Općine Vižinada te na službenoj web stranici.
Ova Odluka dostavit će se Povjereniku za informiranje u roku od mjesec dana od dana
njenog donošenja.
Ĉlanak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za
informiranje KLASA: 022-01/07-01/19, URBROJ: 2167/05-02-07-4, od 8. veljače 2007.
godine.
OPĆINSKI NAĈELNIK
Marko Ferenac, v.r.
Dostaviti:
1. Službeniku za informiranje,
2. Povjereniku za informiranje,
3. Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (HIDRA),
4. Arhiva – ovdje.

