Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o
pravu na pristup informacijama („Narodne
novine“ broj 25/13) i članak 28. Statuta
Općine Brckovljani („Službeni glasnik Općine
Brckovljani“ broj 06/13) Općinsko vijeće
Općine Brckovljani na 17. sjednici održanoj
dana 15.12.2014. donijelo je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se službena osoba mjerodavna za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama (u nastavku teksta: službenik za
informiranje) iz Kataloga informacija Općine Brckovljani.
Sastavni dio ove Odluke je i Katalog informacija Općine Brckovljani.
Članak 2.
Osnovni pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci:
- Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
informacija (u daljnjem tekstu: korisnik) je svaka domaća ili strana fizička i
pravna osoba;
- Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku
dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno
o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni,
optički, elektronički ili neki drugi zapis);
- Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane
fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od
izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.
Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz
njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
Članak 3.
Određuje se načelnik Općine Brckovljani Željko Funtek kao službena osoba
mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Članak 4.
Korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje pravo na pristup informaciji
podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva.
Pismeni zahtjev upućuje se na adresu: Općina Brckovljani, Jedinstveni upravni
odjel Općine Brckovljani, Dugo Selo, Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo ili na email adresu Općine Brckovljani: opcina-brckovljani@zg.t-com.hr, putem
obrascakoji se preuzima na web stranici www.brckovljani.hr .
Usmeni zahtjev postavlja se neposredno službeniku za informiranje ili putem
telefona na broj telefona 01/2753-524; 01/2753-526, o čemu službenik sastavlja
službenu zabilješku.
Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva službenik za informiranje obvezan je
omogućiti podnositelju zahtjev pristup informacijama najkasnije u roku od 15
dana od dana podnošenja zahtjeva.
Članak 5.
Sukladno članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina
Brckovljani ograničiti će davanje informacija.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili
nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup
informacijama.
Članak 6.
Općina Brckovljani izvijestiti će Povjerenika za informiranje o ovoj Odluci u roku
mjesec dana od donošenja ove Odluke.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika
za informacije („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 05/08.) i Odluka o
ustroju kataloga informacija („Službeni glasnik Općine Brckovljani“ broj 05/08.).
Sve što nije regulirano ovom Odlukom propisano je Zakonom o pravu na pristup
informacijama.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Brckovljani“.
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