DJEČJI VRTIĆ „Leteći medvjedići“
Mirka Bedeka 75d
10251 Hrvatski Leskovac
Klasa:008-01/14-01
Urbroj:251-630-14-01-22
Na temelju odredbe članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13.),
ravnateljica Dječjeg vrtića „Leteći medvjedići“ donosi
ODLUKU
O USTROJAVANJU KATALOGA INFORMACIJA
Članak 1.
Ovom se odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje
nadzire DV „Leteći medvjedići“ 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 DV
„Leteći medvjedići“, te je sastavni dio Odluke.
Članak 3.
Informacije iz Kataloga redovito, u skladu s dinamikom prikupljanja podataka i pripremom
informacija, DV „Leteći medvjedići“ objavljuje na svojoj Internet stranici www.vrticletecimedvjedici.hr u cilju informiranja stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga
rada.
Pregled informacija podrazumijeva odabrane informacije kojima DV „ Leteći medvjedići“
raspolaže u određenom trenutku.
Članak 4.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog
ili pisanog zahtjeva.
Pisani zahtjev u svezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji podnosi se na adresu:
Dječji vrtić „Leteći medvjedići“, Mirka Bedeka 75d, 10251 Hrvatski Leskovac ili putem
elektroničke pošte na adresu: dvlm@vodatel.net
Usmeno postavljeni zahtjev primat će službenik za informiranje svakim radnim danom od
10:00 do 14:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića „Leteći medvjedići“ Hrvatski Leskovac,
Mirka Bedeka 75d.
Zahtjev se može podnijeti i telefonom ili faksom na broj 01/6578 784.

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 (NN 25/13)
Članak 6.
Naknada iz članka 5. ove odluke uplaćuje se unaprijed u cijelosti na račun DV „Leteći
medvjedići“, IBAN8623600001101852474 otvoren kod Zagrebačke banke po ispostavljenom
računu.
Članak 7.
Službena osoba mjerodavna za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na
pristup informaciji je službenik za informiranje, Branka Antonić,oec koja radi na radnom
mjestu voditelja računovodstveno,financijskih i tajničkih poslova.
Članak 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
U Zagrebu,20.05.2014.

Ravnateljica:
Sanja Šurija, prof..

