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KLASA: 110-02/22-01/26 
URBROJ: 2170-24-01-22-1 
 
Rijeka, 17.2.2022. 
 
Na temelju članaka 19. i 20. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA: 003-05/16-02/02, 
URBROJ: 2170-24-01-16-1, od 14. lipnja 2016., KLASA: 003-05/18-02/115, URBROJ: 2170-
24-01-18-1, od 15. ožujka 2018., KLASA:003-05/20-02/14, URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. 
listopada 2020.), članka 17. stavka 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/18) i 
odredbe članka 3. stavka 3. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 
imenovanja povjerljive osobe Medicinskog fakulteta u Rijeci dekan Fakulteta  donosi slijedeću 
 
 
 

O D L U K U 
 

1. Vana Persen, mag. admin. sanit., zaposlena kod poslodavca kao v.d. Voditeljice 
Odjeljka za nabavu u Službi za računovodstvo, financije i nabavu, imenuje se povjerljivom 
osobom Medicinskog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Fakultet) za unutarnje prijavljivanje 
nepravilnosti. 
 
2. Ivana Brubnjak, mag. ing. logist., zaposlena kod poslodavca kao Voditeljica kadrovskih 
poslova u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove, imenuje se, na prijedlog povjerljive 
osobe, zamjenikom povjerljive osobe Fakulteta za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. 
 
3.  Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe imenuju se uz njihov prethodni pristanak. 
 
4. Povjerljiva osoba i njezin zamjenik obavljaju sve poslove propisane Zakonom o zaštiti 
prijavitelja nepravilnosti i Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 
imenovanja povjerljive osobe Medicinskog fakulteta u Rijeci. 
 
5. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana donošenja i vrijedi do opoziva. 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine 17/2019; u 
daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 
imenovanja povjerljive osobe Medicinskog fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Pravilnik) 
Fakultet je dana 13. siječnja 2020. putem e-maila svim zaposlenicima Fakulteta uputio Poziv 
za imenovanje povjerljive osobe.  
 
Sukladno članku 17. Zakona poslodavac je dužan imenovati povjerljivu osobu za unutarnje 
prijavljivanje nepravilnosti na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca. 
 
Najmanje 20% zaposlenika nije predložilo povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje 
nepravilnosti. 
 



 
 
 
 
 

 

Slijedeći zakonsku obvezu, odlukom dekana (KLASA: 110-02/20-01/50; URBROJ: 2170-24-
01-20-1 od 28. veljače 2020.) povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 
imenovana je Višnja Ljepojević, dipl. iur.  
 
S obzirom da se Višnja Ljepojević nalazi na dugotrajnom bolovanju i ne zna se kada će se 
vratiti na posao, a nije joj imenovan zamjenik, ponovno je 30. prosinca 2021. putem e-maila 
svim zaposlenicima Fakulteta upućen Poziv za imenovanje povjerljive osobe. 
 
U ostavljenom roku prijedloge je podnijelo ukupno petero (5) radnika te je predloženo pet (5) 
različitih osoba za imenovanje povjerljivom osobom. 
 
Sukladno odredbama Zakona i Pravilnika potrebno je da najmanje 20% radnika zaposlenih na 
Fakultetu predloži povjerljivu osobu.  
 
Obzirom da najmanje 20% radnika Fakulteta nije predložilo povjerljivu osobu poslodavac 
Medicinski fakultet u Rijeci imenuje povjerljivu osobu, a na prijedlog povjerljive osobe imenuje 
njegovog zamjenika sukladno odredbama Zakona i Pravilnika.   
 
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:  

 

- Vana Persen, Služba za računovodstvo, financije i nabavu, Odjeljak za nabavu  

-  Ivana Brubnjak, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove 

- Služba za pravne, kadrovske i opće poslove 
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