
Na temelju El. 17. st. 4. Zakona o za5titi prijavitelja nepravilnosti OrN br. l7ll9) te 81.32. Statuta
Doma za starije i nemo6ne osobe Dakovo, na prijedlog povjerljive osobe, ravnateljica Doma, donosi

ODLTJKU
O IMENOVANJU ZAMJENIKA POVJERLJIYE OSOBE
ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI

dhnak 1.

Na prijedlog povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje
nemo6ne osobe, Eakovo, imenuje se zaposlenica Doma Valentina
osobe.

Zamjenicapovjerljive osobe je dala svoj prethodni pristanak.

bhnak2.
Zamjenica povjerljive osobe ima sva prava i obveze iz Zakona o za5tititi prijaviteda

nepravilnosti (NrN l7119) i Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja
povjerljive osobe.

Zamjenica povjerljive osobe ima.pravo na za5titu sukladno dl. 9. st. 1. tod. 1-3. Zakona o
zaStititi prijavitelja nepravilnosti' 

elanak 3.

Osoba iz dlanka 1. ove Odluke duZnaje:

l. zaprimiti prijavu nepravilnosti

2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od Sezdeset dana od dana zaprimanja prijave
3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadleZnosti potrebne za zastitu prijavitelja nepravilnosti ako je
prijavitelj nepravilnosti udinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti Zrtva Stetne radnje zbog prijave
nepravilnosti

4. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovla5tenim na postupanje prema sadrZaju prijave, ako
nepravilnost nije rije5ena s poslodavcem

5. obavijestiti prijavjtelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u
omogu6iti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva

postupku i

6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga dlanka
odmah nakon njegova zaw5etka

7. pisanim putem izvijestiti nadleZno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim
prljavama u roku od 30 dana od odludivanja o prijavi
8. duvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovla5tenog otkrivanja
odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

ilanak 4.

Ova Odluka objavit 6e se na oglasnoj
Dakovo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoienja.
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nepravilnosti u Domu za starije i
MiSevi6 za zamjenicu povjerljive

plodi i web stranicama Doma za starije i nemodne osobe,

dtanak 5.
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