REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPTOL
Općinski načelnik
KLASA : 022-05/10-01/12
URBROJ : 2177/05-02-10-3
Kaptol, 1. studeni 2010. godine.
Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 172/03),
članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01,
60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 47. Statuta Općine
Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol“, broj 03/09), Općinski načelnik Općine Kaptol
donosi slijedeću
ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje u Općini Kaptol
Članak 1.
Kristinka Ciganović, ekonomski tehničar, zaposlena na radnom mjestu voditelj
Odsjeka za poslove opće uprave i opće poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Kaptol, određuje za službenika za informiranje iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine
Kaptol, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kaptol.
Članak 2.
Službenik za informiranje obavlja poslove:
- rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovnog objavljivanja informacija na
odgovarajući način i u rokovima
- unapređenja načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje se
sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Kaptol
- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup
informacijama
- poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja kataloga informacija
- vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava
na pristup informacijama.
Članak 3.
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijama
podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.
Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Općina Kaptol, Školska 3, 343334 Kaptol
(službenik za informiranje), kao i putem elektronske pošte opcina-kaptol@po.t-com.hr.
Usmeni zahtjev podnosi se osobno službeniku za informiranje na adresi Općine Kaptol
i o tome se zahtjevu sastavlja zapisnik.
Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj 034/231-023 službeniku
za informiranje, a u tome slučaju o zahtjevu se sastavlja službena zabilješka.
Članak 4.
Za davanje informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Kaptol određuje se
općinski načelnik.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju službenika za
informiranje („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 01/2005).
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Kaptol“.

Općinski načelnik:
Mile Pavičić, ing., v.r.
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