Na temelju članka 13. i 14. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.
25/13 i 85/15) i članka 20. Statuta Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO
(pročišćeni tekst) ur.broj: 1774 od 22. studenog 2017. godine, ravnateljica Ileana Jurin
Bakotić donosi sljedeću

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
Članak 1.
Vjekoslav Šago iz Zagreba, Ozaljska 70, OIB:77265946461, zaposlen na radnom mjestu viši
stručni savjetnik odnosa s javnošću i marketing (dalje u tekstu: zaposlenik) imenuje se
službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarenja prava na pristup informacijama
(službenikom za informiranje).
Zaposlenik iz stavka 1. ovog članka započinje s obavljanjem poslova službenika za
informiranje s danom 14. ožujka 2022. godine.
Članak 2.
Zaposlenik je kao službenik za informiranje dužan:
1) obavljati poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju
Ansambla LADO, kao i rješavati pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama i ponovne
uporabe informacija,
2) unapređivati način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su
sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Ansambla LADO,
3) osiguravati neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
utvrđenih ovim Zakonom.
Članak 3.
Zaposlenik je kao službenik za informiranje dužan poduzimati sve radnje i mjere potrebne
radi zakonitog provođenja Zakona za pristup informacijama.
Zaposlenik je kao službenik za informiranje u ime Ansambla LADO dužan voditi poseban
službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup
informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Članak 4.
Ansambl LADO dužan je o ovoj Odluci izvijestiti Povjerenika za informiranje u roku od
mjesec dana od donošenja ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči Ansambla
narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO.

Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke, Odluka o imenovanju službenika za informiranje urbroj:
2001 od 18. studenog 2014. godine prestaje proizvoditi pravne učinke.

Ravnateljica:

__________________
Ileana Jurin Bakotić

U Zagrebu, 14. ožujka 2022. godine.
Urbroj: 463
O tom obavijest:
1. Vjekoslav Šago, ovdje
2. Povjerenik za informiranje,
3. Pravna služba,
4. Dosje.

