
Republika Hrvatska

Kra pinsko-zagorska Zupa nija

Osnovna Skola Donja Stubica

KLASA: on-a3122-03/02

U RBROJ : 2140-62-OL-22-5

Donja Stubica, 1-2; srpnja 2022.

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

nepravilnosti (Narodne novine broj ail22.) te dlanka l-4. stavaka 1. i 2. Pravilnika o postupku

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (KLASA: 011-03/22-A2/OL, URBROJ: 2t4O-62-Ot-22-L

od L4. lipnja 2022. godine), a na prijedlog sindikalne povjerenice s pravima i obvezama

radnidkog vijeia, ravnateljica Osnovne Skole Donja Stubica dana L2. srpnja 2022. godine

donosi

ODLUKU

o imenovanju zamjenice povjerljive osobe za provedbu

postu pka un uta rnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Martina Doldi6 zaposlena na radnom mjestu struine suradnice pedagoginje imenuje se

zamjenicom povjerljive osobe za provedbu postupka unutarnjeg prijavljivanja

nepravilnosti.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja.

Dono5enjem ove Odluke prestaje vaiiti Odluka o imenovanju zamjenice povjerljive

osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, KLASA: 003-05/20-Otl02, URBROJ:

2L13/Ot-380-5-02-20-3 donesena dana 16. oiujka 2020. godine.

Obrazloienje

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

nepravilnosti (Narodne novine broj46122.)te dlanka L4. stavaka L.i2. Pravilnika o postupku

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 5kolska ustanova kao poslodavac koji zapoiljava

najmanje 50 radnika obvezna je na prijedlog radnidkog vije6a odnosno s.indikalnog povjerenika

koji je preuzeo prava i"obveze radnidkog vijeia ako radnidko vijede nije utem.eljeno odnosno

na prijedlog najmanje 2Oo/o radnika zaposlenih u Skolskoj ustanovi ako u Skolskoj ustanovi nije 
"

utemeljeno radnidko vijeie ni imenovan sindikalni povjerenik imenovati zamjenicu povjerljive

osobe za proved bu postu pka unuta rnjeg prijavljivanja nepravi I nosti.
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ova odluka o imenovanju zamjenice povjerljive osobe donesena je na prijedlog sindikalne
povjerenice s pravima i obvezama radnidkog vijeia.

Prije donoSenja ove odluke zamjenica povjerrjive osobe dala
imenovanje.

slijedom navedenoga, ravnateljica je odluiira kako je navedeno u

je prethodni pristanak na

izreci ove Odluke.

Ravnateljica:

DOSTAVITI:

1". Martini Doldi6

2.Za objavu na oglasnoj plodi i mreinoj stranici Skole
3. Pismohrani

A: Toplidka 27 , Donja Stubica I T/F: +385 49 286 2OL | @: u red 1@os-donja-stu bica.skole.h r I W: os-donja-stubica.hr
olB : 26580296546 | M B: 03033074 | IBAN : H R74236oooo1 101420 943, Zagrebaika ba nka d.d.
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