






Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe za vrijeme 
nenazocnosti povjerljive osobe. 
Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje ravnatelj uz njihov 
prethodni pisani pristanak. Uskrata pristanka predlozenika za povjerljivu osobu i 
zamjenika treba biti u pisanom obliku. 

Clanak 9. 

Povjerljiva osoba moze biti opozvana na isti nacin na koji je imenovana: 

kada je povjerljiva osoba imenovana na prijedlog najmanje 20% radnika, 
odlukom ravnatelja, a na pisani prijedlog najmanje 20% radnika iii 

odlukom ravnatelja iz slucaja cl. 7. ovog Pravilnika. 

Do donosenja odluke o imenovanju nave povjerljive osobe, koja mora biti imenovana u roku 30 
dana od donosenja odluke o opozivu, poslove povjerljive osobe obavlja njezin zamjenik, osim 
ako okolnosti upucuju na to da je potrebno da ravnatelj privremeno imenuje trecu osobu za 
povjerljivu osobu. 
Povjerljiva osoba ima pravo sama zatraziti razrjesenje. 
Odredbe o opozivu i razrjesenju povjerljive osobe na odgovarajuci se nacin 
primjenjuju i na zamjenika povjerljive osobe. 

Clanak 10. 

Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe koji obavlja poslove povjerljive osobe imaju pravo 
na: 
- zastitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predvidenim Zakonom o zastiti
prijavitelja nepravilnosti

- sudsku zastitu
- naknadu stete
- zastitu identiteta i povjerljivosti.

Clanak 11. 
Poslodavac ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan polozaj u skladu 
s cl. 6. st.2. Zakona o zastiti prijavitelja nepravilnosti. 
Poslodavac ne smije utjecati iii pokusati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili 
njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadleznosti potrebnih za zastitu 
prijavitelja nepravilnosti. 

Ill. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI 

Clanak 12. 

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti zapocinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi. 
Prijava nepravilnosti sadrzi: podatke o Prijavitelju, podatke o osobi i/ili osobama na koje se 
prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja se prijavljuje. 
Prijava se podnosi neposredno u pisanom obliku, slanjem postom, dostavom u elektronickom 

obliku iii usmenom izjavom na zapisnik. Prijava podnesena pisanim putem iii usmeno na zapisnik 
mora biti potpisana. Radi lakseg postupanja prijavljitelja nepravilnosti na mreznim stranicama 
Ustanove dostupan je obrazac za prijavljivanje. Prijavitelj nepravilnosti nije u obvezi sluziti se 
objavljenim obrascem. 










