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JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA
POSTROJBA GRADA OSIJEKA

Urobroj:58/2020
U Osijeku,14.01.2020.

Na temelju članka 20. i 21. Statuta JPVP Grada Osijeka i 22. Zakona o pravu na
pristup informacija (Narodne Novine broj 172/03, 144/10, 37/11-0USRH i 77/11),
zapovjednik JPVP Grada Osijeka, dana 14.01.2020. donosi slijedeću

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Ovom Odlukom određuje se službenik za informiranje JPVP Grada Osijeka kao tijelo
javne vlasti. Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Službene informacije mogu davati zapovjednik i zamjenik zapovjednika.

Odgovorna osoba za informiranje je Boris Banjan prof.,dipl.ing. na radnom mjestu
zapovjednika smjene.

Službenik za informacije obavlja sljedeće poslove:
- rješava pojedinačne zahtjeve za ostvarivanje prava na pristup informacijama,
- osigurava redovito objavljivanje informacija,
- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koje se odnose na Javne vatrogasne postrojbe,
- pomaže podnositeljima zahtjeva u vezi ostvarivanja prava na pristup informacijama,
- vodi službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na
pristup informacijama,
- poduzima ostale radnje i mjere za uredno vođenje Kataloga informacija,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i pod
zakonskim propisima koji su doneseni na temelju tog Zakona.

Za svoj rad službenik za informiranje odgovara zapovjedniku postrojbe.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informacijama
podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva službenika za informiranje.
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Ako je zahtjev podnesen telefonom, o tome će se sastaviti službena zabilješka, a ako
je podnesena osobno, o tome će se sastaviti zapisnik.

Pisani zahtjev za pristup informacijama podnosi se na adresu Javna profesionalna
vatrogasna postrojba Grada Osijeka, Ivana Gorana Kovačića 2, Osijek na fax
031/206070 ili e-mailomnaadresu:zapovjednik.os@gmail.com

Usmeni zahtjev za pristup informacijama podnosi se telefonom na broj 031/205 060
ili osobno.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapovjednik:

.ing.sec.
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