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1. UVODNE NAPOMENE 

 
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, (Narodne novine“ br. 172/03. 144/10. 
37/11. i 77/11.), ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže 
ili nadzire Dječji vrtić Cvjetnjak. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, 
načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.  
Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim 
uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju. 
Dječji vrtić će uskratiti pravo na pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem 
tajnosti sukladno zakonu ili općem aktu ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje 
zaštite osobnih podataka 
Dječji vrtić kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način: 

 
1. putem službene web stranice Vrtića: 

 informacije o ustroju Vrtića 

 informacije o zaposlenicima 

 informacije o aktivnostima Vrtića 

 informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića 

 informacije o načinu i pravilima upisa u Vrtić 

 najave aktivnosti Vrtića 
2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup 

informacijama, 
3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije, 
4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili 

drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev. 
 
II OSNOVNI PODACI O DJEČJEM VRTIĆU 
 
Dječji vrtić obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, i 
temeljem Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. 
 
Dječji vrtić obavlja sljedeću djelatnost: 
 
Dječji vrtić provodi redoviti program njege, odgoja naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i 
socijalne skrbi predškolske dobi koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim 
mogućnostima i sposobnostima. 
Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te 
socijalnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. 
 
Programi u okviru djelatnosti Dječjeg vrtića 
 

- program ranog odgoja i obrazovanja 
- program vjerskog odgoja  



- programi mjera povećanja sigurnosti 
- program rada s darovitom djecom 

 
U okviru Dječjeg vrtića obavljaju se: 
 

- stručno pedagoški poslovi (odgojitelji, stručni tim: pedagog, logoped) 
- pravni i administrativno-računovodstveni poslovi 
- pomoćno tehnički poslovi 

 
Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće, a ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića. 
 
III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA 
 
Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje 
nadzire Dječji vrtić i to kako slijedi : 
 

a) pregled informacija 
b) opis i sadržaj informacija, 
c) namjena informacija, 
d) način osiguravanja prava na pristup informacijama. 

 
a) Pregled informacija 

 
Dječji vrtić posjeduje informacije, raspolaže s informacijama I nadzire informacije o: 
 

- ustroju i nadležnosti Vrtića 
- zaposlenicima 
- aktivnostima Vrtića 
- pravnim i drugim aktima Vrtića 
- način i prava upisa 
- međuinstitucionalnim aktivnostima Vrtića 

 
b) Opis sadržaja informacija 

 
- ustroj i nadležnost Vrtića 
- zaposlenici (osnovni podaci o radnicima, kontakt radnika, zvanja radnika, smještaj 

radnika unutar vrtića) 
- aktivnosti vrtića 
- pravni i drugi akti vrtića 
- način i pravila upisa 

 
 
 
 



c) namjena informacija 
 

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup 
informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima. 
 
d) način osiguravanja prava na pristup informacijama 

 
pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku 
propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama 
ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. 

Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu: 
Dječji vrtić CVJETNJAK Zagreb, Nova Ves 55a, 10000 Zagreb, ili putem elektroničke pošte na 
adresu: cvjetnjak@gmail.com 

 
Usmeno postavljeni zahtjev na zapisnik primat će službenik za informiranje četvrtkom od 

09,00 do 15,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića CVJETNJAK, Zagreb, Nova Ves 55a. 
Zahtjev se može podnijeti  telefonom na broj:  +385 1 4668321  
ili faksom na broj: +385 1 4666202. 
 
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razlog zbog kojih traži pristup informacijama. 
 
Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi. 
 
Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Dječji vrtić ima pravo na 

naknadu stvarnih materijalnih troškova. 
 
Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Vrtić će proslijediti u 

zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. 
 
 
 
Urbroj: I-31/2013. 
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