Temeljem čl. 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne
novine» br. 25/13) te članka 45. Statuta Općine Lovreć(«Službeni glasnik Općine Lovreć» br.
2/13), Općinska načelnica Općine Lovreć, dana 08. siječnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje
Članak 1.
Mislav Karoglan, mag.iur., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovreć,
imenuje se službenikom za informiranje.
Članak 2.
Službenik za informiranje je posebna službena osoba ovlaštena za ostvarivanje prava
na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Službenik za informiranje:
- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,
- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe
informacija,
- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Lovreć,
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.
Članak 3.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravno na pristup informaciji podnošenjem
zahtjeva službeniku za informiranje.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili telefonski, sastavit će se službena bilješka, a ako
je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pisani zahtjev za pristup informacijama podnosi se na adresu: Općina Lovreć, Ulica
dr. Franje Tuđmana 7, 21 257 Lovreć, na broj fax-a: 021/723-002 ili e-mailom na
adresu:opcina.lovrec@st.t-com.hr.
Usmeni zahtjev podnosi se službeniku za informiranje, na broj telefona 021/723-001,
ili u prostorijama Općine Lovreć, osobno, svakim radnim radnom od 08.00 do 13.00 sati.
Članak 4.
Službenik za informiranje vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u
elektroničkom obliku.
Članak 5.
Ova Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje u roku od mjesec dana od
dana donošenja.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se i na web stranici Općine
Lovreći u «Službenom glasniku Općine Lovreć».
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