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

novine“ br. 25/13), članka 5. Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i 

ponovnu uporabu informacijama Općine Vrpolje od 15. rujna 2014. godine i članka 46. 

Statuta Općine Vrpolje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 9/09., 5/13. i 

14/14.), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 15. listopada 2014. godine donosi 

O D L U K U 

o određivanju službenika za  

informiranje Općine Vrpolje 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se Nada Funarić, djelatnica Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Vrpolje za službenika za informiranje Općine Vrpolje. 

Članak 2. 

 Službenik za informiranje mjerodavan je za ostvarivanje prava na pristup 

informacijama te obavlja poslove propisane člankom 13. stavak 3. Zakona o pravu na pristup 

informacijama: 

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustroju 

Općine Vrpolje, 

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne uporabe 

informacija, 

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

su sadržane u službenim dokumentima koje se odnose na rad tijela Općine 

Vrpolje, 

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem 

prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama 

- obavlja i druge poslove određene Pravilnikom o ostvarenju prava na pristup 

informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Vrpolje i Zakonom o pravu 

na pristup informacijama 

Članak 3. 

 Službenik za informiranje poslove iz članka 2. ove Odluke obavljat će u okviru 

redovnog radnog vremena, odnosno svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati. 

Članak 4. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za 

rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, Klasa: 022-05/05-01/1, Urbroj:  

2178/11-05/05-1 od 17. veljače 2005. godine objavljena u „Službenom vjesniku Brodsko-

posavske županije“ br. 6/05. 



Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom vjesniku 

Brodsko-posavske županije“. 
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