
 
DJEČJI VRTIĆ KUTINA 
KUTINA, A. Cesarca4a 
 
KLASA: 119-03/15-01/01 
URBROJ: 2176-67-15-01. 
Kutina, 08.01.2015. 
 
Na temelju čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar. novine, br. 172/03, 144/10 i 
25/13), ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina donijela je dana 08.01.2015. godine sljedeću 
 

 
O D L U K U 

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom imenuje se Službenik za informiranje u Dječjem vrtiću Kutina kao tijelu javne 
vlasti. 
 
Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja 
prava na pristup informacijama.  
 

Članak 2. 
 

Službenikom za informiranje imenuje se: 
1. Sanja Runjić, pedagoginja Vrtića - za odgojno-obrazovni rad 
2. Božica Kranjčec, tajnica za ostale informacije 

 
Članak 3. 

Službenik za informiranje: 
 

- obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, 
sukladno svom unutarnjem ustroju, 

- unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su 
sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Dječjeg vrtića Kutina kao 
tijela javne vlasti, 

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava 
utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama, 

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i 
podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona. 

 
Članak 4. 

 
Službenik za informiranje poduzima sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja 
Kataloga informacija, a za što je neposredno odgovoran ravnatelju Vrtića kao čelniku tijela 
javne vlasti.  
                 
                RAVNATELJICA: 
                Jasna Borovnjak 



 

DJEČJI VRTIĆ KUTINA 
KUTINA, A. Cesarca 4a 
 
KLASA: 119-03/15-02. 
URBROJ: 2176-67-15-01. 
Kutina, 08.01.2015. 
 
 
Na temelju čl. 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. novine, br. 103/03,118/06 ,41/08, 
130/11 i 106/12), ravnateljica Dječjeg vrtića Kutina donijela je  sljedeću: 
 
 
 

O D L U K U 
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom imenuje se Službenik za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Kutina. 
 
 

Članak 2. 
Službenikom za zaštitu osobnih podataka imenuje se Božica Kranjčec, koji radi na radnom 
mjestu tajnika Vrtića. 
 

Članak 3. 
Službenik za zaštitu osobnih podataka: 
 

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka, 
- vodi brigu o ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka, 
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad 

obradom osobnih podataka, 
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o zaštiti osobnih podataka i podzakonskim 

propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona. 
 
 
 
         RAVNATELJICA: 
                                                                                               Jasna Borovnjak 
          


