DJEČJI VRTIĆ SELCA
Selca, Šetalište Rajka Štambuka 5
Klasa: 601-01/16-01/05
URBROJ: 2104/07-06-01/16-01
Selca, 13. siječnja 2016.g.
Na temelju odredbe članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne
novine broj 172/03. i 144/10.), RAVNATELJICA Dječjeg vrtića „Selca“ Selca (dalje:Vrtić),
Darija Trutanić, donijela je dana 13. siječnja 2016.g.
ODLUKU
O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA
Članak 1.
Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje
nadzire Vrtić, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na
pristup informacijama.
Članak 2.
Katalog informacija sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom,
načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama iz djelokruga Vrtića,
te je sastavni dio Odluke.
Način osiguravanja pristupa informaciji dat je u posebnoj rubrici Kataloga informacija Vrtića
kako slijedi:
- informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva ( putem web stranica Vrtića),
- informacije dostupne uz zahtjev korisnika prava na informaciju ,
- informacije koje sukladno čl. 8 Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim
propisima ne mogu biti dostupne javnosti.
Članak 3.
Informacije iz Kataloga informacija Vrtića redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka
i pripreme informacija, objavljuje na svojoj Internet stranici www.djecjivrticselca.hr u cilju
informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga.
Članak 4.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili
pisanog zahtijeva Vrtiću.
Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu: Dječjeg
vrtića „Selca“ Selca, Šetalište Rajka Štammbuka 5 ili putem elektronske pošte:
darijamarijancevic@gmail.com
Usmeno postavljeni zahtjev primat će službenik za informiranje u prostorijama Dječjeg vrtića
„Selca“ Selca, Šetalište Rajka Štammbuka 5.
Zahtjev se može podnijeti i telefonom na broj 021/622-102.

Članak 5.
Korisniku prava na informaciju, kome je omogućen pristup informaciji Vrtić naplaćuje naknadu
sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavak 2. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN 172/03 i 77/11).
Članak 6.
Naknada iz članka 5. ove odluke uplaćuje se na blagajni Vrtića ili virmanom na žiro račun
Vrtića.
Članak 7.
Službenik za informiranje Vrtića zadužen je za poduzimanje svih radnji i mjera potrebnih radi
urednog vođenja Kataloga informacija.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

