
 
         REPUBLIKA HRVATSKA 

         DJEČJI VRTIĆ ZVIREK 

         STUBIČKE TOPLICE 

         
KLASA:601-08/16-01/24 

URBROJ: 2113-27-01-16-1 

St. Toplice, 14.12.2016. 

 

Na temelju članka 13. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. nov. br. 25/13), članka 5. Pravilnika o 

pravu na pristup informacijama i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Zvirek“ ravnateljica donosi: 

 

O D L U K U 

O IMENOVANJU ZAMJENIKA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 

 

Čl. 1. 

Ovom Odlukom imenuje se zamjenik službenika za informiranje u Dječjem vrtiću „Zvirek“  kao javnoj ustanovi. 

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup 

informacijama. 

Čl. 2. 

Zamjenikom službenika za informiranje imenuje se Andreja Čačko, koja radi na radnom mjestu odgojitelja u 

Dječjem vrtiću „Zvirek“, Stubičke Toplice. 

Čl. 3. 

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove: 

1.obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva što uključuje da:  

- zaprima usmeni zahtjev za pristup informacijama i sastavlja zapisnik ili službenu 

zabilješku o tome  

- poziva podnositelja zahtjeva da ispuni nepotpun ili nerazumljiv zahtjev  

- ustupa zahtjev nadležnom tijelu i o tome obavještava podnositelja zahtjeva  

- obavještava podnositelja zahtjeva o produženju roka za dostavu informacije  

- sastavlja službenu zabilješku o primljenom zahtjevu za pristup informaciji putem 

telefona/telekomunikacijskog uređaja  

- obavještava podnositelja zahtjeva o tome gdje, kada i kako je tražena informacija objavljena  

- podnosi zahtjev prema podnositelju radi naknade stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s 

pružanjem i dostavom tražene informacije  

2.izrađuje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama  

3.organizira poslove redovitog objavljivanja informacija  

4.poduzima radnje i mjere urednog vođenja Kataloga informacija  

5.unapređuje način prikupljanja, obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u 

službenim ispravama koje se odnose na rad i unutarnji ustroj Vrtića  

6.pomaže podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama 

7.vodi upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama  

8.obavlja druge poslove vezane uz ostvarivanje prava na pristup informacijama  

 

Službenik za informiranje obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama  

Čl.4. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića 

„Zvirek“. 

Ovom Odlukom prestaje važiti Odluka ( KLASA:601-05/15-01/26, URBROJ: 2113-27-15-1) od 10.12.2015. 

       

 

       Ravnateljica Dječjeg vrtića „Zvirek“ 

        Kristina Ljubić 

 


