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Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13,
85/15) i članka 42. Statuta Općine Tisno ( Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije br.
5/13, Službeni glasnik Općine Tisno br. 1/18) načelnik općine donosi,
ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje
Članak 1.
Marko Markov, referent za informiranje, imenuje se mjerodavnom osobom za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama ( u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).
Članak 2.
Službenik za informiranje:
- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju
Općine Tisno, kao i rješavanje pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i
ponovne upotrebe informacija,
- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanje informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela Općine Tisno,
- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,
- poduzima druge mjere i radnje u cilju učinkovite provedbe Zakona o pravu na pristup
informacijama.
Članak 3.
Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi u postupku, na
način, uz uvjete i ograničenja sukladno važećem Zakon o pravu na pristup informacijama.

Članak 4.
Službenik za informiranje vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i
odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u
skladu s odredbama važećeg Zakona o pravu na pristup informacijama te Pravilnika o ustroju,
sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i
ponovnu uporabu informacija.
Članak 5.
Općina Tisno ima pravo tražiti od korisnika informacije naknadu stvarnih materijalnih
troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene
informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade i način naplate naknade ( NN
br. 12/14).
Članak 6.
Ova odluka dostaviti će se Povjereniku za informiranje u roku od mjesec dana od donošenja.
Članak 7.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine
Tisno te na službenim web stranicama Općine Tisno www.tisno.hr.
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