
Na temelju dlanka 20. stavak 1. todke 2. Zakona o zaStiti prijavitelja nepravilnosti
(Narodne novine br. 46/22 ) i dlanka 5. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja
nepravilnosti, KLASA:007-01/22-01l03. URBROJ:2189-22-22-1, ravnateljica Centra za odgoj,

obrazovanje i rehabilitaciju 22. kolovoza 2022. godine na prijedlog sindikalnog povjerenika
koji je preuzeo prava i obveze radnidkog vijeia, donosi

ODLUKU O IMENOVANJU
POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE

PRIJAVLJIVANJE NE PRAVILNOSTI

ilanak l.

Imenuje se DIJANA STANI6, dipl. kateheta povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive
osobe JASNA KOMAR, prof.rehab. za unutamje prijavljivanje nepravilnosti uz pisanu

suglasnost imenovanih osoba iz ove Odluke.

thnak 2.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe svoje duZnosti mora obavljati zakonito
i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na Stetu prijavitelja nepravilnosti

Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju pravo na zaStitu ako udine vjerojatnim daje
prema njima podinjena ili pokuSana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave
o nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

elanak 3.

Postupak unutarnj eg prij avlj ivanja nepravilnosti zapodinj e dostavlj anj em prij ave
povjerljivoj osobi, odnosno u sludaju sprijedenosti zamjeniku povjerljive osobe izdlanka l.
ove Odluke.

tlanak 4.

Povjerljiva osoba duZna je:

l. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana
primitka
2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadleZnosti potrebne za zaStitu prijavitelja nepravilnosti
3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o
prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave
ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnosenja prijave
4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaitenim na postupanje prema
sadrZaju prijave, ako nepravilnost nije rijeSena s poslodavcem
5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
6. pisanim putem izvijestiti nadlezno tljelo za vanjsko prijavljivanje 

'nepravilnosti 
o

zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odiudivanja o prijavi
7., duvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neoviast"nog
otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
8. pruziti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnosenje prijave nadleznom
tijelu za vanj sko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelim4 u."ai,,u ili agencijama
Europske unije nadleZnim za postupanje po sadrZaju prijave nepiavilnosti.



osobe

KLASA: 007 -0't /22-01 103

URBROJ: 2189-22-22-2

Dostaviti

U sludaju sprijedenosti povjerljive osobe navedeno obavlja zamjenik povjerljive

dlanak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana dono5enja.

1. Imenovanim osobama

2. Oglasna ploda

3. Pismohrana, ovdje

RAVNATELJICA:
Slanislava Durdevii, prof.
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