HRVATSKI SABOR

TAJNIK

KLASA: 080-02/18—01/03
URBROJ: 6544-3-18—1

Zagreb, 17. siječnja 2018. godine
Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,Narodne
novine“ 25/13 i 85/15; u daljnjem tekstu: Zakon), članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora
(,,Narodne novine“, br. 81/13. 113/16 i 69/17) i točke XII. stavka 1. Odluke o Stručnoj službi
Hrvatskoga sabora (,,Narodne novine“, br. 64/12), tajnik Hrvatskoga sabora donosi

ODLUKU
0 određivanju zamjenice službenoj osobi mjerodavnoj za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama u Hrvatskome saboru
[.

Odlukom tajnika Hrvatskoga sabora KLASA: 080—02/16-01/15, URBROJ: 6544—3-16-01 od
14. studenoga 2016. godine Vesna Stanković Benak, savjetnica u Hrvatskome saboru —
koordinatorica za službene internetske stranice u Službi za medije u Tajništvu Hrvatskoga sabora,
određena je mjerodavnom službenom osobom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama u Hrvatskome saboru (u daljnjem tekstu: službenica za informiranje).

ll.
SUZANA GRIZELJ, savjetnica u Stručnoj službi Hrvatskoga sabora — savjetnica za
službene internetske stranice u Službi za medije u Tajništvu Hrvatskoga sabora, određuje se
zamjenicom službenice za informiranje (u daljnjem tekstu: zamjenica službenice za informiranje).

Ill.
Zamjenica službenice za informiranje:
—

—

—

obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustrojstvu
Hrvatskoga sabora, 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 Hrvatskoga sabora,
osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih
Zakonom,
vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na
pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u skladu s odredbama Zakona,
obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i drugim propisima o pravu na pristup
informacijama.
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IV.

Službeni kontakt podatci zamjenice službenice za informiranje su:
-

adresa: slinfo©sabor.hr
telefonski broj: 01/63 03 382
faxz01/63 03 415.
e—mail

V.

sabora.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Hrvatskoga
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Davor Orlović, dipl. iur.

Dostaviti:

l. SUZANA GRIZELJ
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