
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA- ostvaruje se u skladu sa zakonom o pravu 
na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15 
 
Dom za starije i nemoćne osobe Sestre Mace Dom ( u daljnjem tekstu Sestre Mace Dom) je 
ustanova socijalne skrbi čija je djelatnost pružanje usluge smještaja za starije osobe koje 
obuhvaćaju usluge prihvata, stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju 
i njege, čuvanja, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena. Dom može pružati usluge 
poludnevnog, cjelodnevnog i privremenog boravka te usluge pomoći i njege u kući. Pored 
djelatnosti upisane u sudski registar Dom može obavljati i druge djelatnosti koje služe 
obavljanju djelatnosti upisane u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno 
obavljaju uz upisanu djelatnost.  

Temeljem zakonske obaveze, pravo na pristup informacijama temelji se na načelima 
javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu 
jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštovanja i suradnje te, 
sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje 
informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno 
da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi 
iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“. Slijedom toga, Sestre Mace Dom objavljuje 
 
 
                      KATALOG I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP 
                                                             INFORMACIJAMA 
 
 

Rdb. Informacija Opis sadržaja Način pristupa 
informaciji 

Ovlaštena osoba za 
davanje informacije 

1. Podaci Osnovni  podaci o Sestre Mace Domu Web stranica Web stranica 
2. Pravni akt Statut Doma Na uvid, na 

pisani zahtjev 
ravnateljica 

3. dokument Godišnji plan i program rada Doma Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

4. Pravni akt Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

5. Pravni akt Pravilnik o zaštiti na radu Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

6. Pravni akt Pravilnik o zaštiti od požara Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

7. Pravni akt Pravilnik o kućnom redu Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

8. Pravni akt Pravilnik i prijemu i otpustu korisnika Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

9. Pravni akt Pravilnik o prehrani korisnika Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

10 Pravni akt Poslovnik o radu Upravnog vijeća Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

11 Pravni akt Poslovnik o radu Stručnog vijeća Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 



12 Pravni akt Poslovnik o radu Etičkog Povjerenstva Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

13 dokumenti Zasnivanje radnog odnosa radnika (prijava 
potrebe za radnikom Zavodu za 
zapošljavanje, zamolbe, prijave i odjave 
HZZO-u i HZMO-u) 

Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

14 Podaci  Osobni i posebni podaci o zaposlenima nedostupno ravnateljica 
15 ID, IDD 

obrasci 
Ukupni primici, porezi i doprinosi 
 

nedostupno ravnateljica 

16 Izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na 
pristup informacijama 

Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

17 dokument Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

18 Pravni akt Odluka o imenovanju službenika za zaštitu 
osobnih podataka 

Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

19 Pravni akt Odluka o imenovanju službenika za 
informiranje 

Web stranica Web stranica 

20 Izvješće  Godišnje statističko izvješće pružatelja 
socijalnih usluga 

Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

21 Pravni akt Ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o 
volontiranju, ugovor o stručnom 
osposobljavanju za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa 

nedostupno ravnateljica 

22 izvješće Godišnje Izvješće o radu Povjerenstva za 
bolničke infekcije 

Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

23 dokument Ugovori o nabavi robe, radova, usluga Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

24 dokument Financijski plan i plan nabave nedostupno ravnateljica 
25 Pravni akt Priručnik upravljanja kvalitetom Na uvid, na 

pisani zahtjev 
ravnateljica 

26 dokument Izvještaj o certificiranju ISO standarda Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

27 podaci Cjenik usluga Na usmeni 
zahtjev 

Ravnateljica, osnivačica 
Doma 

28 dokument Sjednice i Odluke stručnih (SV) i 
upravljačkih tijela (UV) i drugih tijela 
(Povjerenstva za samovrednovanje 
kvalitete rada, Etičko Povjerenstva, 
Povjerenstva za suzbijanje i prevenciju 
infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi)

Na uvid, na 
pisani zahtjev  

ravnateljica 

29 dokument Očitovanja i odgovori na žalbene navode Na uvid, na 
pisani zahtjev 

ravnateljica 

 
Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je 
pristupiti izravno iz Kataloga bez upućivanja posebnog zahtjeva, a sve ostale informacije i 
dokumente korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili 
pisanog zahtjeva. 



Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se sukladno 
rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima, 
podnošenjem zahtjeva Domu za starije osobe Sestre Mace Dom, službenici za 
informiranje: 
 
-na adresu Dom za starije osobe Sestre Mace Dom, Jurjevska 27, Zaprešić-Pojatno; 
-na broj fax-a: 01/3391-584; 
-elektroničkom poštom na: info@sestramaca.hr 
-ili donijeti osobno radnim danom od 08 do 16 sati 
 
Službenica za informiranje: Helena Smiljanec, dipl.soc.radnica 
 


