
Sukladno članku 21. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine br. 172/03, 
144/10, 37/11 i 77/11.) i članka 44. točka 1. Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača, 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača na sjednici održanoj  16.01. 2013. godine 
donijelo je 

PRAVILNIK
O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire 
Dječji vrtić “Potočnica ”Pitomača (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), a u cilju ostvarivanja prava 
na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama (u daljnjem 
tekstu: Zakon).

Članak 2.

Informacijom se u smislu ove Odluke smatra svaki napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, 
snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu 
koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire Dječji vrtić 
“Potočnica“ Pitomača.

Informacije iz stavka 1. ovog članka koje Dječji vrtić  posjeduje, kojima raspolaže ili koje 
nadzire, sadržane u Katalogu Informacija Dječjeg vrtića “Potočnica” Pitomača koji čini 
sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Korisnik prava na informaciju (u daljnjem tekstu: Korisnik) je svaka domaća ili strana 
fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva 
Dječjem vrtiću sukladno Zakonu.
Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je 
podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, sastavit će se službena 
zabilješka.

Članak 4.

Dječji vrtić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju 
pružanjem informacija sukladno članku 10. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave 
tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade koje propisuje 
Agencija za zaštitu osobnih podataka.



Članak 5.

Na temelju zaprimljenog pisanog ili usmenog zahtjeva, Dječji vrtić je obvezan 
podnositelju zahtjeva omogućiti pristup informaciji, najkasnije u roku od 15 dana od dana 
podnošenja zahtjeva.

Rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se produljiti iz razloga utvrđenih 
odredbom članka 14. Zakona.

Članak 6. 

Vrtić omogućava pristup informacijama na sljedeće načine: 

- na internetskoj stranici Vrtića 

- neposrednim pružanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama 

- uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije 

- dostavljanje pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik 
informacije korisniku koji je podnio zahtjev 

- na drugi odgovarajući način. 

Članak 7. 

Vrtić će uskratiti pravo na pristup informaciji u sljedećim slučajevima: 

1. ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu ili općem aktu Vrtića 
donesenom na temelju zakona, 

2. ako je informacija zaštićena zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka 

3. ako bi objavljivanje informacije onemogućilo: 

- učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog 
postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne, 

- onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor 
zakonitosti, 

- povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili 
vlasnika. 

4. informacije koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim 
radnjama za vrijeme trajanja postupaka 

Poslovnom tajnom smatraju se osobni podaci djece, roditelja, skrbnika i radnika, podaci sadržani 
u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Vrtiću u privicima uz te 
podneske , podaci o poslovnim rezultatima prije izvješćivanja ovlaštenih tijela, podaci koje 
nadležno tijelo kao povjerljive priopći Vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka 
izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika 



i imovine vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno 
interesima Vrtića i njegovog osnivača, podaci koji su kao poslovna tajna određeni zakonom i 
drugim propisima ili dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom.

Profesionalnom tajnom smatra se: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici kao i 
drugi radnici Vrtića saznaju o djeci, o njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u 
javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima ili skrbnicima.

Iznimno vrtić će omogućiti pristup informacijama iz stavka 1. ovoga članka, ako je takvo 
postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno 
cilju koji treba postići. 

Članak 8. 

Odlukom ravnatelja Vrtića ustrojava se katalog informacija koje Vrtić posjeduje, kojima 
raspolaže ili koje nadzire. Katalog sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom 
sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup. 

Članak 7.

O zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama Dječji 
vrtić vodi službeni upisnik sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog 
Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 137/04).

Članak 8.

Ovu odluku izvršit će ravnatelj-odgojitelj  Marija Jakelić,  – službenik za informiranje u 
Dječjem vrtiću “Potočnica” Pitomača.

Članak 9.

Katalog informacija objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “Potočnica” Pitomača.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Pitomači, 16.01.2013.



KATALOG INFORMACIJA 
DJEČJEG VRTIĆA „POTOČNICA“ PITOMAČA

Ovaj katalog informacija se ustrojava sukladno članku 4. Zakona o pravu na pristup 
informacijama i članku 3. Pravilnika o pravu na pristup informacijama. 

UVODNE NAPOMENE:

Dječji vrtić «Potočnica» Pitomača (u daljnjem tekstu :Dječji vrtić) je javna ustanova 
osnovana za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe. Vlasnička i osnivačka 
prava nad Dječjim vrtićom ima  Općina Pitomača.

Dječji vrtić obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe sukladno Zakonu o 
Predškolskom odgoju .Dječji vrtić djelatnost obavlja kao javna služba.

Dječjim vrtićom upravlja ravnatelj.

Poslovi i zadaci Dječjeg vrtića obavljaju se u Dječjem vrtiću«Potočnica» Pitomača , Trg 
kralja Tomislava bb, 33405 Pitomača.

OSNOVNI PODACI O KATALOGU:

Naziv tijela javne vlasti:                                     Dječji vrtić «Potočnica» Pitomača 

Osnivač:                                                              Općina Pitomača

Adresa sjedišta:        Trg kralja Tomislava bb, 33405 Pitomača.

Pravni položaj vrtića:                                              javna ustanova 

Matiĉni broj :                                                          0829439

OIB :                                                                      90369856365

Žiro-raĉun :                                                            2402006-1100023518

Odgovorna osoba:                                               Marija Jakelić, ravnatelj-odgojitelj

Pisani upiti:

Poštom na adresu sjedišta:                          Trg kralja Tomislava bb,33405 Pitomača
E- mailom:                                                  vrticpotocnica@net.hr
Faksom:     033/782-287



II. KATALOG INFORMACIJA 

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (172/03, 144/10, 37/11, 77/11) ovaj 
Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dječji 
vrtić i to kako slijedi : 

a) pregled i opis sadržaja informacija 

b) namjena informacija 

c) način davanja informacija 

d) vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama 

a) pregled i opis sadržaja informacija 

Dječji vrtić „Potočnica“ Pitomača posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire 
slijedeće informacije : 

∑ ustroj i nadležnost vrtića 

- informacije vezane za statusna obilježja, djelokruga i ustroj rada ustrojbenih 
jedinica 

∑ osnovni podaci o zaposlenicima, službeni kontakt zaposlenika, zvanje zaposlenika, 
smještaj zaposlenika unutar ustrojbenih jedinica 

∑ aktivnosti vrtića 

- aktivnosti vrtića na odgojno-obrazovnom, stručnom i društvenom polju 

∑ pravni i drugi akti vrtića 

- statut, pravilnici i druge odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u vrtiću 

∑ način i pravila upisa djece u vrtić 
- pravilnici koji se odnose na pravila upisa djece u vrtić, te prava i obveza 

roditelja/skrbnika i vrtića, informacije o popunjenosti vrtića 

∑ pedagoška i zdravstvena dokumentacija 

- matične knjige, ljetopisi, imenici djece, dokumentacija odgojne skupine, 
zdravstveni kartoni djece, statistički izvještaji o djeci, odgojiteljima i sredstvima 
rada 

∑ rad i poslovanje 

- godišnji plan i program rada, godišnja izvješća o radu, statistička izvješća, plan 
nabave i njegove promjene, ugovori o poslovnoj suradnji, provedba javne nabave, 
informacije vezane za rad upravnih tijela vrtića, natječaji, cijene usluga vrtića 

∑ međuinstitucionalne aktivnosti vrtića    - suradnja s drugim odgojno-obrazovnim 
ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatsko



b) namjena informacija 

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

Svrha Kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje 
posjeduje Dječji vrtić glede 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.

c) način davanja informacija

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog 
zahtjeva Dječjem vrtiću «Potočnica» Pitomača.
Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je 
podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja, sastavit će se službena 
zabilješka.
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama Dječji vrtić će uskratiti pravo na pristup 
informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/li općem aktu 
donesenom na temelju zakona ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite 
osobnih podataka.

Dječji vrtić raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada Dječjeg vrtića većinom 
u pisanom obliku.

d) vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama 

Dječji vrtić «Potočnica» Pitomača obvezan je omogućiti pristup informaciji u roku od 15 dana 
od dana podnošenja zahtjeva.


