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Republika Hrvatska

Krapinsko-zagorska Zupa nija

Osnovna Skola Donja Stubica

KLASA: 0Lt-03 I 22-03 / 02

U RBROJ : 21.40-62-OL-22-4

Donja Stubica, 12. srpnja 2022.

Na temelju dlanka 20. stavka 1. todke 2. i stavka 6. dlanka 20. Zakona o za5titi prijavitelja

nepravilnosti (Narodne novine broj 46122.) te Elanka 14. stavaka L. i 2. Pravilnika o postupku

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (KLASA: 0L1-03/22-02101., URBROJ: 2740-62-OL'22-L

od 14. lipniatZO2} godine), a na prijedlog sindikalne povjerenice s pravima i obvezama

radnidkog vijeia, ravnateljica Osnovne 5kole Donja Stubica dana 12, srpnja 2022. godine

donosi

ODLUKU

o imenovanju povjerljive osobe za provedbu

postu pka u n uta rnjeg prijavlj iva nja nep ravi lnosti

Stella Landripet Glivar zaposlena na radnom mjestu strudne suradnice defektologinje
imenuje se povjerljivom osobom za provedbu postupka unutarnjeg prijavljivanja

nepravilnosti.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Donolenjem ove Odluke prestaje vaZiti Odluka o imenovanju povjerljive osobe za

unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, KLASA: 003-05/20- OL/02, URBROJ : 2tt3 101-

380-5-01-20-2 donesena dana 16. oiujka 2020. godine.

Obrazloienie

Na temelju dlanka 20. stavka 1. todke 2. i stavka 6. dlanka 20. Zakona o 'zaStiti prijavitelja

nepravilnosti (Narodne novine broj 46/22.) te dlanka l-4. stavaka L. i 2. Pravilnika o postupku

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti Osnovna Skola Donja Stubica kao poslodavac koji

zapoiljava najmanje 50 radnika obvezna je na prijedlog radnidkog vijeia odnosno sindikalnog

povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radniikog vije6a ako u Skolskoj ustanovi nije

utemeljeno radnidko vijeie odnosno najmanje 2O% radnika zaposlenih u Skolskoj ustanovi ako

u 5kolskol ustanovi nije utemeljeno radnidko vijeie ni imenovan sindikalni povjerenik

imenovati povjerljivu osobu za provedbu postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.
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Ova Odluka o imenovanju povjerljive osobe donesena je na prijedlog sindikalne povjerenice s
pravima i obvezama radnidkog vijeia.

Prije dono5enja ove Odluke povjerljiva osoba dala je prethodni pristanak na imenovanje.

Slijedom navedenoga, ravnateljica je odluiila kako je navedeno u izreci ove Odluke.

Ravnateljica:

DOSTAVITI:

1, Stelli Landripet Glivar

2. Za objavu na oglasnoj

3. Pismohrani

plodi i mreZnoj straniciSkole

A: Topliika 27,Donja Stubica lTlF: +385 49286201I @: uredl@os-donja-stubica.skole.hr lW: os-donja-stubica.hr
olB: 26580296546 | MB: 03033074 | IBAN: HR742360000110142og43,zagrebadka banka d.d.
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