Dječji vrtić G R L I C A
31327 BILJE
Školska 6
Na temelju čl. 4. stavka 3. Zakon o pravu na pristup ionformacijama (nn 173/03,
144/10, 37/11,77/11) i članka 96. i 97. Statuta Dječjeg vrtića Grica Bilje, Klasa:021-05/99-01/5,
ur.br:2100/02-01-99-2 od 13.05.1999. Ravnateljica Dječjeg vrtića Grlica Bilje donosi

ODLUKU
O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA
Dječjeg vrtića GRLICA Bilje

Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dječji vrtić
Grlica Bilje, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na
pristup informacijama.
Članak 2.
Informacijom se u smislu ove Odluke smatra svaki napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni,
magnetni, optički, elektronski ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu
cjelinu, a koji posjejduje, kojim raspolaže ili nadzire Dječji vrtić Grlica Bilje.
Informacije iz stavka 1. ovog članka koje Dječji vrtić Grlica Bilje posjeduje, kojima raspolaže ili
koje nadzire, sadržane su u Katalogu informacija Dječjeg vrtića Grlica Bilje koji čini sastavni dio
ove Odluke.
Članak 3.
Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja zahtjeva
pristup informaciji.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Dječjem
vrtiću sukladno Zakonu.
Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu: Dječji
vrtić Grlica (službenik za informiranje), Školska 6, 3127 Bilje ili putem elektronske pošte na
propisanom obrascu.
Usmeno postavljeni zahtjev primat će službenik za informiranje u prostorijama Dječjeg vrtića
Grlica Bilje, Školska 6 .
Zahtjev se može podnijeti i telefonom ili putem drugog telekomunikacijskog uređaja.

Članak 4.

Dječji vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju
pružanjem informacija sukladno čl. 10. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene
informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade koje propisuje Agencija za
zaštitu osobnih podataka
Članak 5.
Na temelju zaprimljenog ili usmenog zahtjeva, Dječji vrtić je obvezan podnositelju zahtjeva
omogučiti pristup informaciji, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
Rok za ostvarivanje prava na pristup informaiji može se produljiti iz razloga utvrđenih odredbom
članka 14. Zakona.
Članak 6.
Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se na blagajni vrtića ili na žiro račun vrtića po
ispostavljenom računu – naknada za uslugu pristupa informacijama.
Naknadu iz članka 4. ove Odluke, korisnik prava na informaciju dužan je uplatiti prije
dobivanja informacije.
U slučaju da korisnik prava na informaciju ne položi navedeni iznos u roku, smatrat će se da je
odustao od zahtjeva.
Članak 7.
O zahtjevima, postupcima i odlukama o o stvarivanju prava na pristup informacijama Dječji
vrtić vodi službeni upisnik sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog
Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04).
Članak 8.
Službena osoba za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji je
službenik za informiranje u Dječjem vrtiću Grlica Bilje Blaženka Glasenhardt.
Članak 9.
Katalog informacija objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Grlica Bilje i na internetskim
stranicama Dječjeg vrtića Grlica Bilje.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Bilju, 14. veljače 2013.
Klasa:____________________

Ur.br:____________________
Ravnateljica
Zvjezdana Radetić

