
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

Osijek, J. Huttlera 2. 

  

Klasa: 003-01/19-01/18 

Ur. broj: 381-19/8 

  

U Osijeku,  20. prosinca 2019. godine 

Temeljem članka 3. stavak 2. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 
imenovanja povjerljive osobe, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske 
županije objavljuje 

P O Z I V 

za  dostavu prijedloga za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje 
nepravilnosti 

  

I.       

Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 
Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije.  

II.  

Povjerljiva osoba u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije sukladno 
odredbama  Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive 
osobe u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije 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 , vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama te 
poduzima nužne mjere s obzirom na karakter nepravilnosti. 

III.  

Za povjerljivu osobu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije predlaže se Vlastu 
Fogadić, dipl. oec. 

IV. 

Svaki radnik Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije može staviti i svoj prijedlog 
povjerljive osobe iz reda zaposlenih radnika Zavoda. 

V.  

Ovim pozivom obavještava se radnike Zavoda o provedbi postupka imenovanja povjerljive osobe 
te se radnike Zavoda poziva da najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana objave ovog 
poziva  na e-mail Zavoda hitna.pomoc@zzhm-obz.hr predlože povjerljivu osobu ili podrže 
predloženu povjerljivu osobu navedenu u pozivu.  

mailto:hitna.pomoc@zzhm-obz.hr


VI.  

Ako 20% radnika zaposlenih u  Zavodu ne dostavi svoj pisani prijedlog za imenovanje povjerljive 
osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u roku od 15 dana od dana objave ovog 
poziva, Ravnateljica Zavoda će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u pozivu iz 
točke III. ovog poziva. 

Ako više grupa od po najmanje 20% radnika predloži poslodavcu različite osobe, Poslodavac će 
za povjerljivu osobu imenovati onu koju je predložilo više radnika, a ako se radi o istom broju 
radnika, onda će  između ta dva ili više prijedloga povjerljivu osobu izabrati Poslodavac. 

Prijedlog mora sadržavati potpise 20% radnika koji predlažu povjerljivu osobu. 

Pisani prijedlog mora sadržavati i pisani pristanak radnika koji se predlaže za povjerljivu osobu. 

VII. 

Ovaj poziv objavit će se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Zavoda za hitnu 
medicinu Osječko-baranjske županije. 

   

Ravnateljica 

Silvana Sabo, univ. spec. oec.  

 

  

  

  

  

 


