Odluka o naiinu"uvida u neposredan rad Upravnog vijeda Djeiieg vrti6a Zrno
Djedji

vrtii Zrno

Nede Krmpotii 5
10000 Zagreb

. Klasa: OLL-01/79-OL/OL
U rb roj : 25L-62L-02- 19-01
Zagreb, 30. 10.20L9. god.

Na temelju ilanka 43. Statuta Djedjeg vrtiia Zrno, Upravno vijeie Djedjeg vrtiia Trno,Zagreb,
na 15. sjedniciodrZanojdana 29.10.20L9 god. donosi

odluka o naiinu uvida u neposredan rad upravnog viie6a Djeijeg vrti6a Zrno
elanak 1.
Ova Odluka o nadinu uvida u neposredan rad Upravnog vije6a Djedjeg vrtiia Zrno ( u daljnjem
tekstu:Odluka)se donose radi izvrSenja dlanka !2.Zakona o pravu na pristup informacijama
(Narodne novine, broj 25 / L3 i 85/i.5).
elanak 2.

vijeia Djedjeg vrtiia Zrno osigurat ie se 1 (slovima:
jedno)slobodno mjesto za sve zainteresirane osobe koje Zele pratiti sjednicu Upravnog
vijeia, s obzirom na prostorne uvjete, bez prava rasprave.
Za uvid u neposredan rad Upravnog

elanak 3.
Zainteresirane osobe duZne su najaviti svoju nazodnost na sjednici dostavom zahtjeva ili u
elektronskom obliku na email adresu vrtic-zrno@zagreb.hr ili osobno u tajni5tvo Vrti6a ili na
adresu vrtiia: Nede Krmpotii 5, Zagreb, najkasnije 24 sata prije podetka odrZavanja sjednice.
Zainteresirane osobe svoju najavu Salju na propisanom obrascu zahtjeva koji se nalazi u
prilogu ove Odluke.
elanak 4.
Ukoliko bude viSe zahtjeva nego slobodnih mjesta uvid ie ostvariti 1 (jedna) osoba prema
redoslijedu prijava urednih zahtjeva. Osobe koje neie moii ostvariti uvid u neposredan rad
biti 6e o tome obavijeStene.
elanak 5.
lnformiranje javnosti o zasjedanju sjednica Upravnog vije6a obavlja se objavom obavijesti o
odrZavanju sjednice Upravnog vijeia na web stranci Vrtiia najkasnije 3 dana prije podetka
sjednice U pravnog vijeia.
lz obavijesti koja se objavljuje na web stranicama se uklanjaju svi osobni podaci.
elanak 6.
Osobe koju su neposrednom uvidu ne sudjeluju u radu Upravnog vije6a, ne smiju remetiti
red itijek sjednice.
Predsjednik upravnog vijeda moZe udaljiti sa sjednice osobe koje se ponaSaju suprotno
flanku 6. stavku 1. Odluke.

Tijela javne vlasti nisu duina osigurati
u svoj rad temetjem ilanka 12. stavka
2. Zakona o pravu na pristup informacijama (,,Narodne novine",broj25l2OLg i 85/2015).

".r:l?:::,lrria

elanak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj plodiVrti6a.
Ovaj Odluka se objavljuje na web stranicama Vrtiia.
PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIECA:

Josipa Petrovii

Ova Odluka objavljena je na oglasnoj

07.11.2019 god.

ploii dana 31.10.2019 god.,

a stupila

je na snagu dana

