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Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br. 

46/22) i članka 17. i 18. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku 

imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika od 3. lipnja 2022. godine, KLASA: 007-06/22-

01/02, URBROJ: 2125/76-03-22-01, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske 

županije donijela je  

 

ODLUKU 

O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Zavodu za 

hitnu medicinu Ličko-senjske županije imenuje Ena Bogić, med. sestra na Prijavno-dojavnoj 

jedinici, telefon: 053/560-525, e-mail: enabogic1991@gmail.com. 

 

Članak 2. 

Za zamjenika povjerljive osobe se, na prijedlog Ene Bogić, imenuje Marija Vukelić, medicinska 

sestra u timu T1 u Sjedištu Gospić, telefon: 053/560-525, e-mail: marijavukelic25@gmail.com.  

 

Članak 3. 

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe imenovani su uz njihov prethodni pristanak. 

 

Članak 4. 

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe obavljat će sve poslove predviđene Zakonom o 

zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 

i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika.  

 

Članak 5. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerljive osobe od 6. 

ožujka 2020. godine, KLASA: 011-01/19-01/05, URBROJ: 2125/76-20-02. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Obrazloženje 

 

Sukladno članku 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, poslodavac je dužan imenovati 

povjerljivu osobu za prijavu nepravilnosti i zamjenika povjerljive osobe. 
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Sukladno navedenom zakonu i Pravilniku o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 

postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika, povjerljivu osobu za unutarnje 

prijavljivanje nepravilnosti poslodavac imenuje na prijedlog radničkog vijeća ili sindikalnog 

povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća ili na prijedlog najmanje 20 % 

radnika zaposlenih kod poslodavca, ako radničko vijeće ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo 

prava i obveze radničkog vijeća nisu ustanovljeni u Zavodu. 

 

S obzirom na to da u Zavodu nije utemeljeno radničko vijeće, radnici su dopisom od 17. lipnja 

2022. godine obaviješteni da mogu predložiti povjerljivu osobu za prijavu unutarnjih 

nepravilnosti tako da prijedlog podrži najmanje 20% radnika od ukupno zaposlenih radnika u 

Zavodu.   

 

S obzirom na to da nije zaprimljen ni jedan prijedlog radnika, povjerljiva osoba i njezin zamjenik 

su imenovani odlukom ravnatelja.  

 

 

                                                                                                                               Ravnateljica: 

                                                                                                                   Martina Brmbolić, dipl. iur., v.r. 
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