
Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin (Službene novine Grada Pazina 31/13. i 
23/14.), članka 17. st. 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN17/19.) te članka 10. st. 2. 
Pravilnika o  postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i  imenovanju povjerljive osobe KLASA: 
003-05/19-01/03; URBROJ: 2163/01-09-19-1 od 23. prosinca 2019. Ravnateljica donosi  
 

ODLUKU O IMENOVANJU 
POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENICE POVJERLJIVE OSOBE  

ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI 
 

Članak 1. 

Za Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje i  nepravilnosti imenujem JASMINU JELENIĆ, 
zaposlenu u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin na radnom mjestu stručne suradnice, stručnjakinje 
edukacijsko rehabilitacijskog profila. 
 
Na prijedlog povjerljive osobe, za Zamjenicu povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje imenujem 
GORDANU TROŠT-LANČA, zaposlenu u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin na radnom mjestu stručne 
suradnice, psihologinje. 
 

Članak 2. 
Imenovane osoba iz članka 1. ove odluke suglasne su s imenovanjem. 

Članak 3. 
Povjerljiva osoba dužna je: 

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti 
2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave 
3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti 

ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog 
prijave nepravilnosti 

4. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako 
nepravilnost nije riješena s poslodavcem 

5. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u 
postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva 

6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja 
nepravilnosti odmah nakon njegova završetka 

7. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim 
prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi 

8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog 
otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu. 

Članak 4.  
Službeni kontakt podaci Povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti su: 
-e-mail: soc.pedagog@vrtic-olgaban-pazin.hr   tel.: 091/912-4403 
Službeni kontakt podaci Zamjenice povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti su: 
-e-mail: psiholog@vrtic-olgaban-pazin.hr  tel.: 099/228-01203 

 

Članak 5.  
Povjerljiva osoba i Zamjenica povjerljive osobe upoznat će se odredbama Zakona kojim je uređena  
zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilnika o  postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 
imenovanju povjerljive osobe Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin. 



 
  

Članak 6.  
Povjerljiva osoba i Zamjenica povjerljive osobe surađuju u postupanju. 
 

Članak 7. 
Poslodavac ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili njezine zamjenice 
prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. 

Članak 8. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će objavljena na internetskim stranicama Vrtića. 
 
 
 
KLASA: 003-05/20-01/01 
URBROJ:213/01-09-20-2 
Pazin, 8.ožujka 2020. 
        Ravnateljica: 
        Vesna Rusijan 
  
   

Dostaviti: 

1. Povjerljivoj osobi i zamjenici povjerljive osobe 
2. Dosje imenovanih radnica 
3. Mrežna stranica vrtića 
4. Oglasne ploče vrtića 
5. Arhiva 


