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Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br. 17/19), 

članaka 7. i 8. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju 

povjerljive osobe u Glazbenoj školi u Varaždinu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te članka 84. 

Statuta Glazbene  škole u Varaždinu, ravnatelj Glazbene škole u Varaždinu donosi 

 

ODLUKU 

o imenovanju povjerljive osobe 

te zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

 
 

I. 

Imenuje se DOROTEA ILČIĆ, prof. mentor, voditeljica Odjela za solo pjevanje te nastavnica 

solo pjevanja i komorne glazbe, povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u 

Glazbenoj školi u Varaždinu. 

 

Imenuje se DOMAGOJ KOŠČAK, mag. mus.,  nastavnik klavira i korepeticije, zamjenikom 

povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. 

 

Kontakt podaci povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe:  

povjerljiva.osoba@glazbena.hr; tel: 042/200-940 i fax: 042/213-715. 

 

II. 

Osobu iz članka 1. stavka 1. ove Odluke imenovao je ravnatelj sukladno čl. 7. stavku 8. Pravilnika, 

iz njezin pisani pristanak. 

 

Osoba iz članka 1. stavka 2. ove Odluke imenovana je na prijedlog povjerljive osobe, uz njezin 

pisani pristanak, te postupa po prijavama u slučaju privremene spriječenosti ili razrješenja 

povjerljive osobe. 

 

III. 

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe obavljat će poslove propisane Zakonom o zaštiti 

prijavitelja nepravilnosti te Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 

imenovanju povjerljive osobe u Glazbenoj školi u Varaždinu. 
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IV. 

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe imaju pravo na zaštitu sukladno članku 17. stavku 

7. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. 

 

V. 

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe trebaju svoje dužnosti obavljati savjesno i zakonito 

te  ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti. 

 

VI. 

Ova Odluka može se opozvati odlukom 20% radnika Glazbene škole u Varaždinu. 

 

VII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči 

Glazbene škole u Varaždinu. 

 

 

 

        

 

 

Ravnatelj: 

           mr.sc. Davor Matačić 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Dorotea Ilčić, prof. mentor   

2. Domagoj Košćak, mag. mus.  

3. Dosje zaposlenika 

4. Mrežna stranica i oglasna ploča Škole 

5. Pismohrana, ovdje 
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