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Na temelju dlanka 17. stavka 1. todke 2. Zakona o za5titi prijavitelja nepravilnosti (NN
17l19), dlanka 27. stavka 2. Pravilnika o postupku unutarnjeg prilavliivanja nepravilnosti i
imenovanju povjerljive osobe te dlanka 48. Statuta Djedjeg vrliia..Krijesnice" (u daljnjem
tekstu: Vrtii). ravnateljica Jadranka KostanjSak donosi

ODLUKU
o imenovanju povjerljive osobe te zamjenika povierljive osobe za

unutarnj e prij avlj ivanj e nepravi lnosti

Clanak 1.

Maja Matii, tainica Vrtiia. imenuje se povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanie
nepravilnosti.
Katarina Brekalo, psihologica Vrtiia. na prijedlog povjerliive osobe. imenuje se zamienikom
povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

elanak 2.

Osoba iz dlanka l. stavka l. Odluke imenovana je na prijedlog Poslodavcauz podr5ku vi5e od

20o/o radnika Vrtiia, uznjezin pristanak. Pristanak se potvrduje potpisom primitka Odluke.

Osoba iz dlanka 1. stavka 2. Odluke imenovana je na prijedlog povjerljive osobe, uz njezin
pristanak. Pristanak se potvrduje potpisom primitka Odluke.

Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove porjerljive osobe za vrijeme nenazodnosti

povjerljive osobe na radu. odnosno u sh-rdaju opoziva povierliive osobe do dono5enja nove

odluke o imenovanju povjerljive osobe.

elanak 3.

Povjerljiva osoba i zamjenik uZivaju zaStitu sukladno dlanku 17. stavku 7. Zakona o zaStiti

prij avitelj a nepravi I nosti.



Clanak 4.

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe nazavisni su i samostalni u postupanju prilikom
poduzimania radnji iz njihove nadleZnosti potrebnih zazaititu prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljiva osoba i zamjenik svoie duZnosti trebaju obavljati zakonito i savjesno i ne smiju
zlouporabiti svoie ovlasti na Stetu prijavitelja nepravilnosti.

ilanak 6.

Povjerljiva osoba duZna je:

L zaprimiti prijavu nepravilnosti
2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od Sezdeset dana od dana zaprimania prijave
3.bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadleZnosti potrebne zazaititu prijavitelja
nepravilnosti akoie prijavitelj nepravilnosti udinio v.ierojatnim da jest ili bi mogao biti Zrtva

Stetne radnje zbog prijave nepravilnosti
4. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaStenim na postupanje prema sadrZaju
prijave. ako nepravilnost nije rijeSena s poslodavcem

5. obaviiestiti prijavitelja nepravilnosti. na njegov zahtjev. o tijeku i radnjama poduzetima u

postupku i omoguditi mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva
6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka l. ovoga
dlanka odmah nakon njegova zavrSetka

7. pisanim putem izvijestiti nadleZno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o
zaprimljenint prijavarna u roku od 30 dana od odlucivanja o prijavi
8. duvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaStenog

otkrivanja odnosno obiave drugirn osobama. osim ako to nije suprotno zakonu.

elanak 7.

Povjerljiva osoba i zamjenik duZni su duvati pov.ierliivost osobnih podataka prijavitelja
nepravilnosti kao i svih ostalih podataka navedenih u prijavi nepravilnosti.
Potvrdom primitka ove Odluke smatra se da su Povjerliiva osoba i zamjenik dali Izjavu o

povjerljivosti podataka do kojih dodu prilikom postlrpanja po prijavi.

elanak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja te se objavljuje na oglasnoj plodi Vrti6a.

RAVNATELJICA
Jadranka KostanjSak, prof.
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