
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

СРЕДЊА ШКОЛА“ЂУРА ЈАКШИЋ“  

РАЧА 
 

 

Одлука о именовању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези 

са унутрашњим узбуњивањем 

 

На основу члана 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС” бр. 

128/2014) и члана 2. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања 

овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање 

код послодавца који има више од десет запослених („Службени гласник РС” бр. 49/15) и 

Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања у Средњој школи “Ђура Јакшић“ Рача 

дел.бр.1349 од 25.11.2015.године, директор доноси 

 

О Д Л У К У  

о именовању лица овлашћеног за пријем информације и вођење поступка у вези са 

унутрашњим узбуњивањем 
 

1. За лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим 

узбуњивањем у СШ “Ђура Јакшић“ Рача именује се секретар школе Сања Милошевић. 

2. Именовано лице ће предузимати све радње у складу са важећим прописима о заштити 

узбуњивача, по правилу у оквиру свог редовног радног времена и у месту у којем 

обавља своје редовне пословне активности. 

3. О свим активностима у вези са заштитом узбуњивача именовао лице ће послодавцу 

достављати редовне мсечне извештаје. 

4. Ову одлуку објавити на огласној табли послодавца и доставити је именованом, његовом 

непосредном руководиоцу и архиви. 

 

Образложење 

Према члану 14. став 5. Закона о заштити узбуњивача („Службени гласник РС” бр. 

128/2014), послодавац је дужан да одреди лице овлашћено за пријем информације и вођење 

поступка у вези са узбуњивањем. На основу са чланом 2. Правилника о начину унутрашњег 

узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од 

значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених 

(„Службени гласник РС” бр. 49/15) послодавац који има више од десет запослених одређује 

лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са унутрашњим узбу-

њивањем, у складу са Законом о заштити узбуњивача. 

У складу са наведеним директор СШ “Ђура Јакшић“  Рача, донео је одлуку као у 

диспозитиву. 
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