
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA CESTICA 

OSNOVNA ŠKOLA CESTICA 

Cestica, Dravska 2 

 

KLASA: 602-01/22-01/17 

URBROJ: 2186-116-22-1 

Cestica, 21. lipnja 2022. godine 

 

 

     Na temelju članka 20. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti 
(Narodne novine broj 46/22), članka 16. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja 
nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika (KLASA :011-

01/22-01/1, URBROJ 2186-116-22-1 i članka 71. Statuta Osnovne škole Cestica (KLASA 012-
03/20-01/1, URBROJ 2186-116-20-1, datum: 26.02.202.) ravnateljica Osnovne škole Cestica, 
dana 21. lipnja 2022. godine donosi  
 

ODLUKU  

O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA  

OSNOVNE ŠKOLE CESTICA 

 

I. 

 

Nikolina Lazar, učiteljica razredne nastave imenuje se povjerljivom osobom Osnovne 

škole Cestica. 

Majda Vizjak, učiteljica Engleskog jezika imenuje se zamjenikom povjerljive osobe 

Osnovne škole Cestica. 

 

II. 

 

Imenovane osobe iz točke I. ove Odluke ovlaštene su postupati, sukladno odredbama 

Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja 

povjerljive osobe i njezina zamjenika, od dana stupanja na snagu ove Odluke.  

 

III. 

 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana njezina donošenja. 

 

IV. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju povjerljive osobe i 

njezina zamjenika (KLASA 602- 02 / 20-O1/ 26,URBROJ 2186-116-20-1,datum: 

12.03.2020.) 



Obrazloženje 

Sukladno odredbi članka 16. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 

postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika povjerljivu osobu i njezina 

zamjenika imenuje ravnatelj Škole, na prijedlog: a) radničkog vijeća ili sindikalnog 

povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća, b) najmanje 20 % radnika 

zaposlenih u Školi, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze 

radničkog vijeća nisu ustanovljeni u Školi. Ravnatelj objavljuje, na oglasnoj ploči Škole, 

poziv za dostavom prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika. U 

prijedlogu je potrebno navesti ime i prezime povjerljive osobe i njezina zamjenika. Uz 

prijedlog se dostavlja i pisana suglasnost predloženih osoba za imenovanje. Prijedlog i 

suglasnost dostavljaju se u roku od pet (5) radnih dana od dana objave poziva, u tajništvo 

Škole i upisuje u urudžbeni zapisnik. Samo ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji 

je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni u Školi ili u roku od pet (5) 

radnih dana ne dostave prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika 

ravnatelj će imenovanje izvršiti na temelju potpunog i pravovremeno dostavljenog prijedloga 

najmanje 20% radnika zaposlenih u Školi. Zapisnik o zaprimljenim prijedlozima izrađuje 

tajnik Škole, a potpisuje ravnatelj Škole sljedećeg radnog dana nakon isteka roka za 

zaprimanje prijedloga u Tajništvu Škole. 

U slučaju više prijedloga radnika iz stavka 1. točke 2. podtočke b) ovoga članka Pravilnika, 
prednost će imati prijedlog koji ima veću podršku radnika po broju potpisa na samome prijedlogu, a u 
slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku radnika, prednost će imati prijedlog koji je prvi 
zaprimljen. Iznimno od stavka 1. ovoga članka Pravilnika ravnatelj Škole će samostalno imenovati 
povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je 
preuzeo prava i obveze radničkog vijeća odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih u Školi ako takav 
prijedlog nije dan, u roku navedenom u pozivu iz stavka 2. ovoga članka Pravilnika, u sljedećem roku 
od pet (5) radnih dana. 
U Školi je pravodobno, dana 17. lipnja 2022. godine, podnesen samo povjerenika s pravima i 
obvezama Radničkog vijeća Katice Erlih ( dalje predlagateljica) za imenovanje povjerljive osobe i 
njezina zamjenika. 
 Predlagateljica predlaže za povjerljivu osobu Nikolinu Lazar, učiteljicu razredne nastave. 
Predlagateljica predlaže za zamjenika povjerljive osobe Majdu Vizjak, učiteljicu Engleskog jezika. 
Uz prijedlog su zaprimljene i pisane suglasnosti predloženih osoba, Nikoline Lazar i Majde Vizjak. 
 
Slijedom navedenoga ravnateljica Osnovne škole Cestica odlučila je kao u izreci ove Odluke.  
 

 
 

DOSTAVITI: 

1. Nikolina Lazar - ovdje 

2. Majda Vizjak - ovdje 

3. Mrežna stranica i oglasna ploča Škole, ovdje 

4. Pismohrana Škole, ovdje 
                                                                                                                                              


