
 

 

  

 

 Općinski načelnik 

 

 

 KLASA:022-05-11-02/15 

 

 UR.BROJ:2117/02-03/1-11-2 

  

 CAVTAT,14.travnja 2011.g. 

 

 

 

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br.172/03 i 144/10) 

i članka 47. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle br. 4/09)  općinski načelnik 

Općine Konavle donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju službenika za informiranje 

 

Članak 1. 

Mario Curić,dipl.iur.,pročelnik upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu 

određuje se kao službena osoba ovlaštena za rješavanje ostvarivanja prava na pristup 

informacijama (dalje u tekstu:službenik za informiranje). 

 

Članak 2. 

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove: 

- rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama 

- osigurava redovito objavljivanje informacija 

- unaprjeđuje način obrade.klasificiranja,čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane 

u službenim dokumentima koji se odnose na rad općinske uprave 

- pomaže podnositeljima zahtjeva u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama  

- vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima,postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na 

pristup informacijama 

- poduzima ostale radnje i mjere potrebne za uredno vođenje Kataloga informacija. 

 



U obavljanju poslova iz stavka 1. Ovog članka,sva upravna tijela Općine Konavle,trgovačka 

društva i ustanove kojima je Općina Konavle osnivač ili većinski vlasnik dužna su službeniku 

za informiranje omogućiti pristup svim traženim podacima,dokumentima,aktima,izvješćima i 

drugim prilozima koje on zatraži,ukoliko nisu izuzete Zakonom. 

 

 

Članak 3. 

Za svoj rad službenik za informiranje odgovara općinskom načelniku. 

 

Članak 4. 

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem 

pisanog zahtjeva Općini Konavle na obrascu „Zahtjev za pristup informacijama“ koji je 

sastavni dio Pravilnika o ustroju,sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju 

prava na pristup informacijama („Narodne novine“ br.137/04). 

 

Obrazac se podiže u Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu Općine 

Konavle ili na web stranici Općine Konavle www.opcinakonavle.hr i dostavlja osobno ili 

poštom na adresu Općina Konavle,Trumbićev put 25,20210 Cavtat. 

 

 

Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o imenovanju službene osobe 

mjerodavne za rješavanje prava na pristup informacijama KLASA:022-01-02-04/1727, 

UR.BR:2117/02-02-04-1 od 29.rujna 2004.g.objavljen u Službenom glasniku Općine Konavle 

br.6/2004. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Konavle. 

 

 

       Općinski načelnik: 

 

       Luka Korda v.r. 

 

 


