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Hrvatska Kostajnica, 20. siječnja 2020.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „ Narodne novine “
broj 25/13 i 85/15 ) i članka 51. Statuta Grada Hrvatske Kostajnice ( „ Službeni vjesnik “ broj
63/19 i 76/19 ) gradonačelnik Grada Hrvatske Kostajnice, dana 20. siječnja 2020., donio je

ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje
Članak 1.
Petar Samardžija, dipl.iur., voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, društvene
djelatnosti i socijalnu skrb određuje se za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama ( u daljnjem tekstu: službenik za informiranje ).
Članak 2.

-

-

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 Grada Hrvatske
Kostajnice
osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama
Članak 3.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ( u daljnjem
tekstu: korisnik ) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog
zahtjeva Gradu Hrvatska Kostajnica.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su
važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja
zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev podnosi se
osobno ili poštom na adresu: Grad Hrvatska Kostajnica, Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 44430
Hrvatska Kostajnica, te putem elektronske pošte: pisarnica@hrvatska-kostajnca.hr i
tajnik@hrvatska-kostajnca.hr.
Usmeni zahtjev podnosi se osobno kod službenika za informiranje, na adresi Trg N. Š.
Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica. O usmenom zahtjevu sastavlja se službena bilješka.

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju službenika za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama ( „ Službeni vjesnik “ broj 46/06 ).
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „ Službenim novinama
Grada Hrvatske Kostajnica “ i na web stranici Grada Hrvatske Kostajnice.
GRADONAČELNIK
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