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DJEČJI VRTIĆ CVJETNJAK 

NOVA VES 55a, 10 000 Zagreb, Hrvatska 

Tel.: 00385 (0)1 466 83 21 ; E-mail: cvjetnjak@gmail.com 

OIB: 44145943931 

 

 

 

 

Urbroj: I-32/20123 

Zagreb, 15. 04. 2013. godine 

 

 

Na temelju odredbe članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 

novine“ br. 172/03. i 144/10, 37/11 i 77/11), Ravnateljica Dječjeg vrtića Cvjetnjak Zagreb, dana 17. 

04. 2013. godine, donijela je 

 

 

 

O D L U K U 

O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA 

 

 

Članak 1. 

Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili koje nadzire 

Dječji vrtić CVJETNJAK Zagreb (u daljem tekstu: Dječji 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 Dječjeg 

vrtića, te je sastavni dio Odluke. 

 

Članak 3. 

Informacije iz Kataloga redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka i pripremom 

informacija, Dječji vrtić objavljuje na svojoj web stranici http://www.ssmi.hr/zagreb/podstranica/vrtici 

u cilju informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga rada. 

Pregled informacija podrazumijeva odabrane informacije kojima Dječji vrtić raspolaže u 

određenom trenutku. 
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Članak 4. 

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili 

pisanog zahtijeva. 

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 primat će službenik za informiranje svakim četvrtak od 09,00 do 

15,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Cvjetnjak, Zagreb Nova Ves 55a. 

Zahtjev se može podnijeti i telefonom broj na broj: +385 1 4666202. 

  

Članak 5. 

Korisniku prava na informaciju, kojem je omogućen pristup informaciji izradom preslika 

dokumenata, svaka stranica naplaćivat će se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz 

članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03. i 144/10, 

37/11 i 77/11). 

 

Članak 6. 

Naknada iz članka 5. ove odluke uplaćuje se unaprijed u cijelosti na žiro - račun Dječjeg 

vrtića, broj 2360000-1101242645 otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. po ispostavljenom računu.  

 

Članak 7. 

Službena osoba ovlaštena za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup 

informaciji je službenik za informiranije Marica, s. Petra Marjanović koja radi na radnom mjestu 

ravnatelja. 

 

Članak 8. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

 

R A V N A T E L J I C A: 

/Marica, s. Petra Marjanović/ 

 


