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Djeiji vrti6 oMI5
detvrt Vrilo 1

21310 OmiS

tel/fax 021 862 603
KLASA: 60 1 -021 20-021 31

U RBROJ : 2 1 55 I I -07 -01 -20-3
Omi5, 27. r$na2020. godine

Na temelju dlanka 17 . Zakona o za5titi prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, 17l2}1g) i

dlanka 18. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti iimenovanju
povjerljive osobe, ravnateljica Djedjeg vrti6a OmiS donosi

ODLUKU

o imenovanju povjerljive osobe izamjenika povjerljive osobe za unutarnje pr'rjavljivanje
nepravilnosti

elanak 1.

Ovom Odlukom imenuje se povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i

zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Dje6jem vrti6u OmiS ito:

1. Blanka Tomasovi6 Todorovi6, prof. defektolog-logoped, kao povjerljiva osoba za
unutarnje prijavljivanje nepravilnosti,

2. Zlalko Baji6, psiholog, kao zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje
nepravilnosti.

elanak 2.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je duZna:

1. Zaprimiti prijavu nepravilnosti
2. lspitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 /SezdeseV dana od dana

zaprimanja prijave
3. Bez odgode poduzeti radnje za za5titu prijavitelja nepravilnosti, ukoliko isti udini

vjerojatnim da jest ili bi mogao biti 2rtva Stetne radnje prijave nepravilnosti,
4. Prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovla5tenim na postupanje prema sadrZaju

prijave, ako nepravilnost nije rije5ena s Vrti6em,
5. Obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima

u postupku i omogu6iti mu uvid u spis u roku od /30/ trideset dana od dana zaprimanja
zahtjeva,

6. Pisanim putem obavijestiti pr'rjavitelja nepravilnosti o ishodu postupka unutarnjeg
prijavljivanja nepravilnosti odmah nakon njegova zavr5etka

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

Vrti6 ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan poloZaj
zbog obavljanja funkcije povjerljive osobe.
Vrtic ne smije utjecati ili poku5ati utjecati na postupanje povjerljive osobe i/ili njezina
zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadle2nosti potrebnih za za5titu
prijavitelja nepravilnosti.
Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjeniUca trebaju svoje duZnosti obavljatizakonito i

savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na Stetu prijavitelja nepravilnosti.
Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se ureduje za5tita prijavitelja
nepravilnosti te promide po5tivanje zakonskih rje5enja.
Povjerljiva osoba treba za5titi osobu koja jojje dala prijavu i duvati podatke o toj
osobi, kao iza5tititi identitet prijavljene osobe.

etanak 3,

Na zamjenika/cu povjerljive osobe se na odgovarajuci nadin primjenjuju sva prava,
ovlasti i obveze povjerljive osobe.
Zamjenik/ca povjerljive osobe preuzima funkciju povjerljive osobe 6ijije zamjenil</ca
kada povjerljivoj osobi prestane ta duZnost iz bilo kojeg razloga (i to do imenovanja
druge povjerljive osobe), odnosno u sludaju duZe nenazodnosti povjerljive osobe
(petnaest i vi5e dana), ili ako ga povjerljiva osoba posebno na to ovlasti, ili u sludaju
kra6e nenazodnosti povjerljive osobe ako postoje opravdani razlozi da se ispitivanje
prijave nepravilnosti ne odgada do povratka povjerljive osobe, te u drugim
sludajevima propisanim Zakonom.

etanak 4,

Povjerljiva osoba i njezin zamjenik/ca duZnisu i po prestanku obavljanja duZnosti
povjerljive osobe i njenog zamjenika/ca, pa i nakon prestanka rada kod poslodavca
cuvati povjerljivost podataka za koje su doznale tijekom obavljanja poslova povjerljive
osobe i njenog zamjenika.

etanak S.

SluZbeni kontakt podaci povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti su:
e-m a i I : log o_ped @vrti"c;omis. h r
Mob: 099 790 2952

SluZbeni kontakt podacizamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje
nepravilnosti su:
e-mal : psihqloo @,"vrtic:,gm is. h r
Tel: 099 302 0545

elanak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono5enja, a objavit 6e se na web straniciVrti6a.



Dostaviti:

1. Blanki Tomasovic Todorovi6,
2. Zlatko Baji6,
3. Web stranica Djedjeg vrti6a Omi5,
4. Oglasne plode djedjivrti6a kojidjeluju u sktopu Djedjeg vrti6a OmiS,
5. Uz Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive

osobe


