
GIMNAZIJA JURJA BARAKOVIĆA 

                  Z A D A R 

 

KLASA: 602-03/20-01/87 

URBROJ: 2198-1-58-20-01 

Zadar, 26. ožujka 2020. godine 

 

Na temelju članka 17. stavaka 2. i stavka 5. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti 

(„Narodne novine“ br. 17/19.) te članka 9. stavka 5. Pravilnika o postupku prijavljivanja 

nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, ravnatelj Gimnazije Jurja Barakovića, Zadar, 

Perivoj Vladimira Nazora br. 3 dana 26. ožujka 2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 

 

o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

 

1. Za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, uz suglasnost te 

osobe, imenuje se ELVIS ČAVIĆ, prof., zaposlen na radnom mjestu nastavnika 

povijesti. 

2. Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti obavljat će poslove 

predviđene Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilnikom Gimnazije 

Jurja Barakovića o postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive 

osobe. 

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i 

mrežnim stranicama Škole. 

Obrazloženje 

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 2. i članka 17. stavka 5. Zakona o zaštiti 

prijavitelja nepravilnosti (u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 9. stavaka 3. Pravilnika o 

postupku prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik), Škola kao poslodavac koji zapošljava najmanje 50 radnika obvezna je na prijedlog 

najmanje 20% radnika zaposlenih Školi imenovati povjerljivu osobu za unutarnje 

prijavljivanje nepravilnosti. 

Postupak za imenovanje povjerljive osobe pokrenut je 5. 3. 2020. god. objavom poziva 

svim zaposlenicima Škole da u roku 15 dana predlože povjerljivu osobu ili osobe iz reda 

zaposlenika Škole i/ili podrže osobu/e koja je predložena. Do ostavljenog rokazaposlenici 

Škole nisu podnijeli prijedlog kandidata za imenovanje povjerljive osobe. Kako je člankom 

17. stavkom 2. Zakona i člankom 9. stavkom 6. Pravilnika propisano da će poslodavac 

samostalno imenovati povjerljivu osobu i kada 20 % radnika nije donijelo odluku o prijedlogu 

povjerljive osobe,odlučeno je kao u izreci. 

 

         Ravnatelj: 

      Ranko Artuković, prof. 

Dostaviti : 

 

1. Zaposlveniku  

2. Oglasna ploča Škole 

3. Mrežne stranice Škole 

4. Pismohrana 


