
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 
25/13 i 85/15) i članka 35. Statuta Općine Fužine („Službene novine Općine Fužine“ 
broj 07/18, 1/20 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Fužine donijelo je na svojoj sjednici 
održanoj dana 03. prosinca 2021. godine donosi slijedeću 

 
 

ODLUKU 
o imenovanju službenika za informiranje 

 
Članak 1. 

 
Određuje se Emi Bolf Randelj, službenica u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Općine Fužine, na radnom mjestu Viši referent za administrativne poslove, za 
službenu osobu mjerodavnu za rješavanje prava na pristup informacijama ( u daljnjem 
tekstu: službenik za informiranje). 
 

Članak 2. 
 

Službenik za informiranje: 
 

 obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju 
tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup 
informacijama i ponovne uporabe informacija, 

 unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje 
su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti, 

 osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem 
prava utvrđenih ovim Zakonom o pravu na pristup informacijama.  

 
Članak 3. 

 
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u 

daljnjem tekstu: korisnik) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pismenog 
ili usmenog zahtjeva Općini Fužine. 

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, 
podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu 
fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino 
sjedište. 

Pisani zahtjev se podnosi osobno ili poštom na adresu: Općina Fužine, dr. 
Franje Račkog 19, 51322 Fužine te putem elektroničke pošte: tajnica@fuzine.hr. 

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona na broj 051/309-300, 
sastavit će se službena zabilješka.  

 
Članak 4. 

 
Ako službenik za informiranje ne posjeduje, ne raspolaže ili ne nadzire 

informaciju, a ima saznanja o nadležnom tijelu, bez odgode će, a najkasnije u roku od 
8 dana od dana zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev nadležnom tijelu i o tome 
obavijestiti podnositelja zahtjeva. 
 
 

mailto:tajnica@fuzine.hr


Članak 5. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju službenika za 
informiranje („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 26/05) i Odluka o 
izmjeni i dopuni odluke o određivanju službenika za informiranje („Službene novine 
Općine Fužine“ broj 01/15).  
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim 
novinama Općine Fužine.“ 
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