
 
 

                                          

 

                                                                  

REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA HERCEGOVAC  

                     OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodna novine» 

broj 172/03 – pročišćeni tekst i 144/10.) i članka 32. Statuta Općine Hercegovac («Službeni 

glasnik»  broj 2/09), Općinsko vijeće Općine Hercegovac na sjednici  održanoj 18. kolovoza 

2011.g. donijelo je: 

 

 

ODLUKU 

o određivanju službenika za informiranje 

 

Članak 1. 

 

 Za davanje informacija koje posjeduje, nadzire i kojima raspolaže Općina Hercegovac 

određuju se načelnik, zamjenik načelnika Općine Hercegovac te pročelnik Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Hercegovac. 

 

Članak 2. 

 

 Poslove u svezi s pisanim ili usmenim zahtjevom ovlaštenika za ostvarivanje prava na 

pristup informacijama obavlja pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hercegovac 

sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ( u daljnjem tekstu: službenik za 

informiranje). 

 

Članak 3. 

 

 Službenik za informiranje: 

  

1. obavlja poslove rješavanje pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja 

informacija, sukladno svom unutarnjem ustroju, 

2. unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su 

sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Hercegovac, 

3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava 

utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama, 

4. poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja Kataloga informacija, 

za što je neposredno odgovoran načelniku Općine Hercegovac. 

 

Članak 4. 

 

 Ovlaštenik prava na pristup informacijama ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji 

podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva Općini Hercegovac. 

 Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informacijama koje 

posjeduje, nadzire i kojima raspolaže Općina Hercegovac podnosi se na adresu: Općina 

Hercegovac, Jedinstveni upravni odjel, Službenik za informiranje, Moslavačka 147, 43284 



Hercegovac, a može se predati i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac, ili 

putem elektronske pošte opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr . 

 Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informiranje ponedjeljkom u 

radnom vremenu od 7, 00 do 15, 00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Hercegovac, Moslavačka 157, 43284 Hercegovac. 

 Zahtjev se može podnijeti u istom vremenu i putem telefona na broj 043/524-560, o 

čemu će se sastaviti službena zabilješka. 

 

Članak 5. 

 

 Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva Općina Hercegovac omogućiti će 

podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku 15 dana od dana podnošenja 

zahtjeva. 

 U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva pozvati će se podnositelj zahtjeva da 

ga ispravi u roku od 3 dana. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način 

Općina Hercegovac će odbaciti zahtjev rješenjem kao nerazumljiv i nepotpun. 

 

Članak 6. 

 

 Općina Hercegovac voditi će poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i 

odlukama u ostvarivanju prava a pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu 

na pristup informacijama. 

 

Članak 7. 

 

 Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine 

Hercegovac». 

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

informiranje («Službeni glasnik Općine Hercegovac» 2/06), KLASA: 008-02/06-01/2, 

URBROJ: 2123/03-01-06-1. 

 

 

                                   OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HERCEGOVAC 

 

 

KLASA: 008-02/11-01/1 

URBROJ : 2123/03-02-11-1 

Hercegovac,   18. 08. 2011. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                     Ivan Koren 
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