
Na temelju tlanka 20. stavak 1. todke 2.Zakona o zaltiti prijavitelja nepravilnosti (NN br.

46122 ) i dlanka 24.i25. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti Doma

zdravlja Otodac, ravnateljica Doma zdravlja Otodac 20. srpnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o
IMENOVANJU POVJERUIVE OSEBE IZAMJENIKA POVJERUIVE OSOBE ZA UNUTARNJE

PRIJAVU IVANJ E N EPRAVI LNOSTI

elanak 1.

t. lmenuje se Valeriia Dasovi6, povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe Jadranka

Jerkovif Stojanovi6, za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti uz pisanu suglasnost

imenovanih osoba iz ove Odluke.

elanak 2.

Osobe iz dlanka 1. ove Odluke imcirovane su od strane Poslodavca jer prijedlog Radnidkog

vijeia i radnika o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika nije dostavljen.

elanak 3.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe svoje duinosti mora obavljati zakonito i

savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na 5tetu prijavitelja nepravilnosti

Povjerljiva osoba te njezin zamjenik imaju pravo na za5titu ako udine vjerojatnim da je prema

njima podinjena ili poku5ana osveta, ili im se prijetilo osvetom zbog zaprimanja prijave o

nepravilnosti odnosno postupanja po zaprimljenoj prijavi.

elanak 4.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti zapodinje dostavljanjem prijave povjerljivoj

osobi, odnosno u slu6aju sprijeienosti zamjeniku povjerljive osobe iz dlanka 1". ove Odluke.

elanak 5.

(2) Povjerljiva osoba duina je:

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana

primitka

2.bez odgode poduzeti radnje iz s';oje nadleZnosti potrebne za zaltitu 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

podnolenja prijave



4.bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijedititijelima ovlaStenim na postupanje prema

sadrZaju prijave, ako nepravilnost nije rijelena s poslodavcem

5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave

6. pisanim putem izvijestiti nadleino tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o

zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odludivanja o prijavi

7. tuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaStenog
otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu

8. pruiitijasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnolenje prijave nadleZnom

tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama
Europske unije nadlei.nimza postupanje po sadriaju prijave nepravilnosti.

(3) U sluiaju sprijeienosti povjerljive osobe navedeno obavlja zamjenik povjerljive osobe.

dlanak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

Ravnateljica:

Rznii, dipl. oec.

l,rotit'

KLASA: }12-Ag / 22-01. I 27

URBROJ: 2L25156-22-OL

Otodac, 20. srpnja 2022. godine

Dostaviti:

L. lmenovanim djelatnicama,

2. Dosje djelatnica,

3. Pismohrana.


