
DJEČJI VRTIĆ NEVEN ROVINJ - ROVIGNO 
GIARDINO D'INFANZIA NEVEN ROVINJ – ROVIGNO 
Fontera 31, 52210 Rovinj 
 
Klasa: 003-05/20-01/1 
Urbroj: 2171-19-01-20-4 
Rovinj, 12. ožujka 2020. godine 
 
 
 
 Na temelju članka 4. Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku 
unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti od 12. ožujka 2020. godine KLASA: 003-05/20-01/1, 
URBROJ: 2171-19-06-20-2, te članka 36. stavka 3. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti 
NN 17/2019 ravnateljica objavljuje 

P O Z I V 
za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

 
I. 

Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u 
Dječjem vrtiću Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d'infanzia Neven Rovinj-Rovigno (u 
daljnjem tekstu:Ustanova). 
 

II. 
Za povjerljivu osobu Ustanove predlaže se Irena Križanac, zaposlenik/ca Ustanove na 
radnom mjestu referenta za obračun plaće. 
 

III. 
Svaki zaposlenik Ustanove može staviti i svoj prijedlog povjerljive osobe iz reda zaposlenika 
Ustanove. 
 

IV. 
Poziva se zaposlenike Ustanove da u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva, na 
adresu elektroničke pošte tajnik@dv-neven.hr, predlože povjerljivu osobu iz reda 
zaposlenika Ustanove, podrže predloženu povjerljivu osobu navedenu u pozivu ili da izraze 
svoje protivljenje imenovanju predložene povjerljive osobe. 
 

V. 
Ako 20% zaposlenika Ustanove ne podrži ni jednu osobu kao povjerljivu osobu, ravnateljica 
će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u pozivu, pod uvjetom da se isti 
postotak zaposlenika ne usprotivi imenovanju predložene povjerljive osobe. 
 
Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu 
većeg broja zaposlenika. 
 
Na prijedlog povjerljive osobe ravnateljica će imenovat i zamjenika povjerljive osobe. 
 
Prije imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe pribavit će se njihov 
prethodni pristanak. 
 

VI. 
Odluku o imenovanju povjerljive osobe donijet će ravnateljica u roku od 8 dana od proteka 
roka za dostavu očitovanja na poziv za imenovanje povjerljive osobe. 
 

https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pozivi/Poziv%20za%20imenovanje.pdf
https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pozivi/Poziv%20za%20imenovanje.pdf
mailto:tajnik@dv-neven.hr


VII. 
Povjerljiva osoba u Ustanovi prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja 
nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, 
zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti 
identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće 
informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi 
evidenciju o zaprimljenim prijavama. 
 

VIII. 
Ovaj poziv objavit će se na službenoj internetskoj stranici Ustanove. 

 

                                                                                                RAVNATELJICA 

                                                                                                Sandra Orbanić, v.r. 

 


