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Poslovni broj: 26 Su-393/2021-1  

Varaždin, 26. srpnja 2021. 

 

 Temeljem članka 13. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne 

novine broj: 25/13 i 85/15) zamjenica predsjednice Općinskog suda u Varaždinu Ana-

Marija Murić donosi   

 
O D L U K U 

o imenovanju službenika za informiranje 
 

I. 
 

Tihana Brlenić, viša sudska savjetnica Općinskog suda u Varaždinu imenuje se 
službenikom za informiranje. 
 

II. 
 
 Službenik za informiranje je posebna službena osoba ovlaštena za ostvarivanje 
prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.  
 

III. 
 
 Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, 
sukladno unutarnjem ustroju Općinskog suda u Varaždinu, 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 Općinskog suda u 
Varaždinu i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s 
ostvarivanjem prava na pristup informacijama; dostavlja dokumente u Središnji katalog 
u elektroničkom obliku sukladno čl. 10.a Zakona o pravu na pristup informacijama i čl. 
8. Pravilnika o Središnjem katalogu službenih dokumenata RH.  
 
 

IV. 
 

Službenik za informiranje vodi poseban službeni upisnik o zahtjevima, 
postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu 
uporabu informacija u elektroničkom obliku – upisnik PPI – grupa 26. 
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V. 
 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka broj 26 Su-379/2020-1 od 14. 
rujna 2020. 
 
 

VI. 
 
 Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici 
Općinskog suda u Varaždinu.  
 
 

Zamjenica predsjednice suda 
Ana-Marija Murić 

 
 
 
 
 
 
 

Dostaviti: 
1/ Tihana Brlenić, ovdje 
2/ Povjerenik za informiranje – Registar službenika za informiranje 
3/ Internet stranica Općinskog suda u Varaždinu 
4/ Pismohrana 
 
 
 



Broj zapisa: eb2fe-31064
Kontrolni broj: 0e87d-bd687-f0ed7

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=ANA MARIJA MURIĆ, L=VARAŽDIN, O=OPĆINSKI SUD, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja
prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Varaždinu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
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