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Dječji vrtić LOPTICA, Tina Ujevića 2, 40000 Čakovec 

OIB: 75764016426   

Čakovec, 02.09.2019. godine 

 

 

Klasa:601-03/19-01-13/2 

Ur.broj:2109-03/19-01-13/2 

 

 

Temeljem članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (N.N. 17/19); i na temelju Pravilnika o 

postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti od dana 02.09.2019. Dječji vrtić LOPTICA, Tina 

Ujevića 2, 40000 ČAKOVEC, kao tijelo javne vlasti u svrhu provedbe Zakona o zaštiti prijavitelja 

nepravilnosti, dana 02.09.2019. donosi  

 

 

ODLUKU O IMENOVANJU  

osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

 

 

 

Članak 1. 

 

Povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti imenuje se SARAH VARGA. 

 

Članak 2. 

 

Povjerljiva osoba dužna je: 

a) Zaprimiti prijavu nepravilnosti, 

b) Ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave, 

c) 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, 

d) Prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenima na postupanje prema sadržaju prijave, ako 

nepravilnost nije riješena s poslodavcem, 

e) 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, 

f) Pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka a.) ovog članka, 

odmah nakon njegova završetka, 

g) Pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim 

prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi, 

h) Čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog 

otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu. 

i) Imenovati zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti, uz njezin 

prethodni pisni pristanak, 

j) Povjerljiva osoba treba zaštiti osobu koja joj je dala prijavu i čuvati podatke o toj osobi. 

 

Na prijedlog povjerljive osobe za zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

se imenuje DINA BARIĆ. 
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Članak 3. 

 

Sva prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe na odgovarajući način primjenjuju se na zamjenika. 

Zamjenik djeluje kada povjerljivoj osobe prestane ta dužnost iz bilo kojeg razloga do imenovanja nove 

osobe, odnosno u slučaju duže nenazočnosti povjerljive osobe (30 i više dana) ili ako ga povjerljiva 

osoba posebno za to ovlasti, ili u slučaju kraće nenazočnosti povjerljive osobe ako je situacija takva da 

se ne može čekati. 

Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju 

zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti. 

 

Članak 4. 

 

Službeni kontakt podaci Povjerljive osobe su: 

- e-mail adresa: info@djecjivrticloptica.hr 

- broj mobitela: 091 384 0662 

 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Dječjeg vrtića LOPTICA, 

Čakovec, a sve u skladu obvezama tijela javne vlasti člankom 10. ZPPI. 

 

 

 

 

Ravnateljica: 

Mirjana Botić 

M. P 

____________________ 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Sarah Varga 

2. Dina Barić 

3. oglasna ploča i web stranica 

4. pismohrana 
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