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Na temelju članka 20., stavka 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22.), članka 15., 
stavka 7. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 
na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek, članka 22. Statuta Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 
Osijek – pročišćeni tekst i pravovaljanog prijedloga sindikalnog povjerenika podružnice Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta Osijek koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća od 4. srpnja 2022., dekan 
Fakulteta donosi sljedeću  
 

ODLUKU 
o imenovanju povjerljive osobe  i zamjenika povjerljive osobe 

 
I.  

Ovom Odlukom imenuju se povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenik 
povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
Osijek, i to: 

1. dr. sc. Tihomir Kovač, docent Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek,  kao povjerljiva 
osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

2. Lidija Bencek, voditeljica Ureda za urudžbeni zapisnik i pismohranu Prehrambeno-tehnološkog 
fakulteta Osijek,  kao zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

 
II. 

Povjerljiva osoba dužna je u svemu postupati sukladno članku 11. Pravilnika o postupku 
unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Prehrambeno-
tehnološkom fakultetu Osijek. 

III. 
Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju 
zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti. 

 
IV. 

Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe u slučaju nenazočnosti ili 
spriječenosti povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. 
 
Na zamjenika povjerljive osobe se na odgovarajući način primjenjuju sva prave, ovlasti i obveze 
povjerljive osobe. 
 



 

V. 
Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe dali su prethodni pristanak na imenovanje. 
 

VI. 
Službeni kontakt podaci povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti su:  

- e-mail: tihomir.kovac@ptfos.hr 
- telefon: 031/224 341 

 
Službeni kontakt podaci zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti su:  

- e-mail: lidija.bencek@ptfos.hr  
- telefon: 031/ 490 420  

 
VII. 

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom 
rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 
VIII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim stranicama 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 
 
Stupanjem na snagu ove Odluke ne primjenjuju se ranije donijete odluke.  
        
 

 
                    Dekan 

 

prof. dr. sc. Jurislav Babić 

 
 
 
Dostaviti: 

1. doc. dr. sc. Tihomir Kovač, povjerljiva osoba 
2. Lidija Bencek, zamjenik povjerljive osobe 
3. Ured za upravljanje ljudskim resursima 
4. Mrežna stranica Fakulteta 
5. Svi zaposlenici putem elektroničke pošte 
6. Pismohrana  

 


