Prilaz Kršin 2, 52220 Labin; Tel: +385 52 856-505; Fax: +385 52 856-550
E-mail: djecji.vrtic.labin@pu.htnet.hr
Na temelju članka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03. i 114/10.), Upravno vijeće
Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin na sjednici održanoj dana 21.veljače 2013. godine donosi
ODLUKU
O USTROJU KATALOGA INFORMACIJA
I.
Ovom odlukom ustrojava se Katalog informacija kojima raspolaže Dječji vrtić “Pjerina Verbanac”
Labin (u daljnjem tekstu Dječji vrtić), a sve u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama sukladno
Zakonu o pravu na pristup informacijama.
II.
Katalog informacija sadrži pregled informacija u kojima su opisno dati sadržaj, namjena, način
davanja informacija, te vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz djelokruga rada Dječjeg
vrtića, a koji je sastavni dio ove odluke.
III.
Informacije iz Kataloga informacija Dječjeg vrtića redovito se objavljuju na web stranici Grada
Labina, a sve u skladu s dinamikom prikupljanja podataka.
IV.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili
usmenog zahtjeva Dječjem vrtiću.
Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin, Prilaz Kršin 2, 52220
Labin ili elektronskim putem na adresu: djecji.vrtic.labin@pu.htnet.hr.
Usmeni zahtjev može se podnijeti službeniku za informiranje svakim radnim danom u vremenu od
8,00 do 14,00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića ili telefonski na broj 052/856-550, o čemu će se sastaviti
službena zabilješka.
V.
Korisniku prava na pristup informacijama kojem je omogućen pristup informaciji, stvarni materijalni
troškovi će se naplaćivati prema kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. st.2 Zakona o
pravu na pristup informacijama (NN br. 38/11.)
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 601-01-13/23
Urbroj: 2144-22-13-01
Labin, 21.02.2013.
Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin
Ravnateljica:
Irene Smoković

Prilaz Kršin 2, 52220 Labin; Tel: +385 52 856-505; Fax: +385 52 856-550
E-mail: djecji.vrtic.labin@pu.htnet.hr

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03. i 114/10.)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Pjerina Verbanac” Labin dana 21.02.2013. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju službenika za informiranje

I.
Ovom Odlukom imenuje se službenik za informiranje u Dječjem vrtiću “Pjerina Verbanac”
Labin kao tijelu javne ovlasti.
II.
Službenikom za informiranje imenuje se Sanja Rašuo koja obavlja poslove na radnom
mjestu administrator, blagajnik, materijalni knjigovođa.
III.

-

Zadaci Službenika za informiranje jesu:
rješavanje pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i dokumentima,
unapređivanje obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane
u službenim dokumentima Dječjeg vrtića kao javne ovlasti
osiguravanje stručne pomoći podnositeljima zahtjeva za pristup informacijama
ostali poslovi utvrđeni Zakonom o pravu na pristup informacijama.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 601-01-13/24
Urbroj: 2144-22-13-01
Labin, 21.02.2013.
Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin
Ravnateljica:
Irene Smoković

