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 Ravnatelj Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, na temelju članka 184. stavak 1. Statuta 
Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik i članka 13. stavak 1. Zakona o pravu na pristup 
informacijama (NN broj 25/13) dana 02. siječnja 2015. donosi 
 
 

O D L U K U 
o imenovanju službenika za informiranje 
Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik 

 
I. 

 Za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u 
daljnjem tekstu: službenik za informiranje) imenujem ANITU RADIĆ -  tajnicu škole. 
 

II. 
 Osoba iz točke I. ove Odluke: 
 

 obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustrojstvu 

Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, kao i  rješavanje 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 Turističke i ugostiteljske 

škole Dubrovnik, 

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

 
III. 

 
O imenovanju službenika za informiranje škola će kao tijelo javne vlasti izvijestiti Povjerenika 

za informiranje u roku od mjesec dana od donošenja odluke. 

 
IV. 

 
Ova odluka stupa na snagu 02. siječnja  2015. i primjenjuje se do opoziva, a objavit će se na 

na oglasnoj ploči i internet stranici škole  http://ss-turisticka-ugostiteljska-du.skole.hr/ u roku od 
osam (8) dana od dana donošenja. 
 

 

http://ss-turisticka-ugostiteljska-du.skole.hr/


O b r a z l o ž e n j e 

Sukladno članku 13. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama Turistička i 

ugostiteljska škola Dubrovnik, kao tijelo javne vlasti, obvezna je radi osiguravanja prava na pristup 

informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje 

ostvarivanja prava na pristup informacijama te upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku 

za informiranje. 

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, kao tijelo javne vlasti, dužna je o odluci o 

određivanju službenika za informiranje izvijestiti Povjerenika u roku od mjesec dana od donošenja 

odluke o određivanju službenika za informiranje. 

 
 
         Ravnatelj 
 
         Antun Perušina, dipl.ing. 
 
 
 
Dostaviti: 
 
1. Anita Radić 
2. Povjerenik za informiranje 
3. Oglasna ploča 
4. Internet stranica 
5. Pismohrana 
 
 
 


