
Na temelju dlanka 20. Zakona o zastiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne Novine 46/22), kojim
hrvatsko zakonodavstvo preuzim a Virg*<tiva. {#l}1 Z*L*lLgzv turapsk*s parlaffi*nta z viieia ad za,,
ti 2.81*. titi pSf;b:* ksie priravl*ui** w*vr*de g (SL L 305, 26. 1.1. 201,9.),
specijalna bolnica za za5titu djece s neurorazvojnim i motoridkim smetnjama, nakon
savjetovanja/suglasnosti Radnidkog vijeia, na 10. sjednici Upravnog vijeia, odrZanoj Zg.lipnja 2OZZ.
godine, donijela je:

PRAVILNIK
O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVUIVANJA NEPRAVILNOSTI

I IMENOVANJA POVJERUIVE OSOBE

Sadriaj Pravilnika

elanak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive
osobe i Zamjenika povjerljive osobe ( u daljnjem navodenju: Pravilnik ) urecfuje se postupak
unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Specijalnoj bolnici za zaititu djece s neurorazvojnim i

motoridkim smetnja ma (u daljnjem navodenju : poslodavac).

Ovim Pravilnikom se niti na koji nadin ne moZe smanjiti opseg prava ili uskratiti neko pravo
prijavitelju nepravilnosti iz Zakona o za5titi prijavitelja nepravilnosti, s kojim mora biti
suklada n.

PodruEje primjene

dlanak 2.

1'. Podrudje primjene na koje se odnosi postupak iz ovog Pravilnika odredeno je dlankom 4.
Zakona o zaStiti prijavitelja nepravilnosti.

2. Podrudje primjene nalazi se u prilogu ovom pravilniku.
3. Nepravilnosti iz stavka L. ovog dlanka, mogu biti:

nepravilnost za koju nisu propisane prekriajne odredbe,
nepravilnost koja ima obiljeZje prekr5aja,
nepravilnosti kod kojih postoji sumnja na kazneno djelo.

I menovanje povjerljive osobe

dlanak g.

1'. Poslodavac ie imenovati Povjerljivu osobu i Zamjenika povjerljive osobe na prijedlog
Radnidkog vijeia odnosno sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radnidkog
vijeia, ako isto nije ustanovljeno.

2. Prijedlog za imenovanje Povjerljive osobe i Zamjenika povjerljive osobe mora poduprijeti
najmanje 20% zaposlenih radnika poslodavca. Prijedlog mora sadrZavati ispunjen uvjet iz
dlanka 4. Pravilnika.

3. Poslodavac ie odmah po dono5enju ovoga Pravilnika pozvatitijelo iz stavka 1-. ovog dlanka da
dostavi svoj prijed log,

4. Rok za dostavu prijedloga i dokaza na kojem se prijedlog temeljije osam ( g ) dana.
5. Ako u roku iz stavka 4. ovog dlanka, nadleZno tijelo ne dostavi svoj prijedlog poslodavac ie

odmah, samostalno imenovati Povjerljivu osobi i Zamjenika povjerljive osobe.

L.

2.



6' Do imenovanja Povjerljive osobe iZamjenika, sukladno dlanku 20.zakonao zastiti prijavitelja
nepravilnosti, imenovani na temelju ranijeg akta iz 2020. godine, nastavljaju obna5ati svoje
duZnosti.

7' Ukoliko u provedenom postupku predlaganja niti jedan radnik kod poslodavca ne da
pristanak na imenovanje Povjerljivom osobom odnosno Zamjenikom, poslodavac ie vanjskog
dlana imenovati povjerljivom osobom.

Prista na k povjerljive osobe

elanak 4.

1'. Predlagadi iz dlanka 3. ovog Pravilnika, koji predlaiu Povjerljivu osobu i Zamjenika, duZni su
prethodno dobiti njihov pristanak, koji se daje u pisanom obliku i zajedno s prijedlogom
dostavlja poslodavcu.

2. Poslodavac ie o imenovanju izdati pisanu obavijest Povjerljivoj osobi iZamjeniku.

Obavijest o imenovanju povjerljive osobe iZamjenika

itanak 5.

1. O imenovanjima Poslodavac mora obavijestiti sve radnika na prikladan, dokaziv nadin.

Razrjeienje povjerljive osobe i prestanak te duinosti

ilanak 6.

Poslodavac ie imenovanu Povjerljivu osobi i njezina Zamjenika razrijeiiti bez odgadtanja na
temelju obrazloZenog prijedloga radnidkog vijeia odnosno sindikalnog povjerunit , toli 1.preuzeo prava i obveze radnidkog vijeia, ako isto nije ustanovljeno.
Ako tijelo iz stavka 1. ovog dlanka koje je zatraZilo razrjeienje povjerljive osobe, ne predloZi
novu osobu sukladno ovom Pravilniku, Poslodavac ie ga pisanim putem pozvati da isto udini,
u roku od 8 dana' Ako nadleino tijelo to ipak ne udini Poslodavac de sam imenovati
Povjerljivu osobu a do predmetnog imenovanja ie Zamjenik obnaSati duZnost poyjerljive
osobe, osim ukoliko okolnosti upuiuju na to da je potrebno imenovati treiu osobu da
privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

Razrje5enje povjerljive osobe na vlastiti zahtjev

elanak 7.

Povjerljiva osoba moie pisanim putem traiiti da je se razrijeii te obveze, odnosno dati pisanu
izjavu da povladisvoj pristanak.
U sludaju iz stavka 1' ovoga dlanka Poslodavac ie razrijeiiti povjerljivu osobu i o tome
obavijestiti Radnidko vijeie odnosno sindikalnog povjerenika kojije preuzeo prava i obveze
radnidkogvijeia, ako isto nije ustanovljeno, te zatraiiti prijedlog imenovanja druge osobe, a
u nastavku postupati sukladno dlanku 3. ovoga pravilnika.
Ako povjerljivoj osobi prestane ugovor o radu kod Poslodavca ili postane zakonski zastupnik
Poslodavca (ravnatelj, zamjenik ravnatelja ) time joj prestaje svojstvo povjerljive osobe, te se
dalje postupa na nadin odreden dlankom 3. ovoga pravilnika.
Do imenovanja nove Povjerljive osobe sve poslove Povjerljive osobe obavlja Zamjenik.
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t.

Zamjenik povjerljive osobe

elanak 8.

Sva prava, ovlasti i obveze Povjerljive osobe na odgovaraju6i nadin primjenjuju se na
Zamjenika.
Zamjenik djeluje kada Povjerljivoj osobi prestane ta duZnost iz bilo kojeg opisanog razloga do
imenovanja nove osobe, odnosno u sludaju duZe nenazodnosti povjerljive osobe (30 i viie
dana), ili ako ga Povjerljiva osoba posebno za to ovlasti, ili u sludaju kraie nenazodnosti
Povjerljive osobe ako je situacija takva da ne trpi dekanje.
U dogovoru s Povjerljivom osobom zamjenik moie stalno sudjelovati u radu povjerljive
osobe, kao pomoinik.

Obveze povjerljive osobe

ilanak 9.
Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se ureduje zaStita prijavitelja nepravilnosti te
promide poStivanje zakonskih rjeSenja i zaStitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave
nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, Stiti identitet i
zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruZa prijavitelju nepravilnosti opie
informacije o njegovim pravima i postupku, omoguiuje uvid u spis predmeta te vodi
evidenciju o zaprimljenim prijavama.
Povjerljiva osoba duina je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaititu
prijavitelja nepravilnosti.
Povjerljiva osoba duZna je :

- Zaprimiti prijavu nepravilnosti potvrditi primitak prijave u roku od sedam ( 7 )
dana od dana primitka;

- Bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadleinosti potrebne za zastitu prijavitelja
nepravilnosti;

- Poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu
informaciju o prijavi u pravili 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 ( 7 ) dana od dana podnoienja prijave;

- Bez odgode prijavu o nepravilnostima prosl'ljediti tijelima ovlaltenim na
postupanje prema sadriaju prijave, ako nepravilnost nije rije5ena s
poslodavcem;

- Bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu
ispitivanja prijave;

- Pisanim putem izvijestiti nadleino tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnostio
zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana
odludivanja o prijavi;

- euvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi
neovlaStenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to

od
nije

suprotno posebnom zakonu;
- PruZiti jasne i lako dostupne informacije o

nadleZnom tijelu za vanjsko prijavljivanje
uredima ili agencijama EU nadlelnim za
nepravilnosti.

postupcima za podnoSenje prijave
i prema potrebi, institucijama,
postupanje po sadrZaju prijave

2.
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4. Poslodavac ne smije utjecati ili poku5ati utjecati na postupanje Povjerljive osobe i Zamjenika
prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadleZnost, potrebnih za zaStitu prijavitelja
nepravil nosti,

5. Povjerljiva osoba i Zamjenik moraju svoje duZnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju
zlorabiti svoje ovlasti na Stetu prijavitelja nepravilnosti.

6. Ako je prijavu nepravilnosti kod Poslodavca zaprimila osoba nenadleina za postupanje po

istoj, duZna ju je bez odgode i bez izmjena proslijediti Povjerljivoj osobi uz zaititu identiteta
prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

Osiguranje nesmetanog djelovanja

elanak 10.

Poslodavac mora Povjerljivoj osobi omoguiiti rad i nesmetano djelovanje kao Povjerljivoj
osobi, u tom smislu ne smije je rasporediti na mjesto rada, smjenu i sl. koji bi onemoguiili ili

bitno oteZali njeno djelovanje.
Zbog svojeg djelovanja u dobroj vjeri kao Povjerljiva osoba, ista ne smije trpjeti nikakve
Stetne posljedice.

Povjerljivoj osobi mora se omoguiiti djelovanje u radno vrijeme, Sto znadi da joj se vrijeme
tijekom kojeg obavlja aktivnosti Povjerljive osobe raduna u radno vrijeme.
Ako Povjerljiva osoba obavlja posao na izdvojenom mjestu rada, Poslodavac ie joj omoguditi
koriStenje prostorije u njegovu sjedi5tu za izvr5avanje obveza Povjerljive osobe.

Obveze poslodavca

elanak 11.

t. Poslodavac ie:
- Za5titit prijavitelja nepravilnosti od osvete odnosno svih Stetnih posljedica;
- euvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaStenog otkrivanja, osim ako to nije

suprotno posebnom propisu;
- Osigurati uvjete za vodenje evidencije o prijavama;
- Poduzeti mjere radi otklanjanja utvrdenih nepravilnosti, 5to moZe ukljudivati

otkaze izvr5iteljima, prijave nadleinim tijelima vlasti i progona, r'eviziju poslovanja

isl.

1.

Zabrana osvete

elanak 12.

Poslodavac se ne smije osvedivati, pokuSavati osveiivati ili prijetiti osvetom prijavitelju
nepravilnosti, povezanim osobama te Povjerljivoj osobi i Zamjeniku zbog prijavljivanja
nepravilnosti, odnosno javnog razotkrivanja istih.

Osvetom se osobito smatraju postupci:
- Privremenog udaljavanja, otkaza, razrjeienja ili slidnih postupaka;
- Degradiranje ili uskraiivanje moguinosti napredovanja;
- Promjene mjesta rada, smanjivanje plaie, promjene radnog vremena;
- Uskraiivanje moguinostistrudnogosposobljavanja;
- Davanjeupozorenja,,predotkaz";
- Prisile, zastra5ivanja, uznemiravanja ili izoliranja;
- Diskriminacije, stavljanja u nepovoljniji poloiaj ili nepravednog tretmana;
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Uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodredeno vrijeme, iako su za to bili
ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano odekivati da ie mu isti biti
ponudeni;
NeproduZivanje ugovora o radu na odredeno vrijeme iako je prema potrebama posla
to bilo potrebno;
Nastala Steta, ukljudujuii Stetu nanesenu ugledu osobe, osobito na druitvenim
mreZama i gubitak prihoda;
Upuiivanje na lijednidke preglede bez opravdanog razloga.

Dobra vjera prijavitelja nepravilnosti

dlanak 13.

Prijavitelj nepravilnosti duZan je savjesno i poSteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima
saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti,
Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom duvanja poslovne tajne.

Postu pak unuta rnjeg prijavljivanja

etanak 1+.

l. Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti zapodinje dostavljanjem prijave povjerljivoj
osobi.

2. Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, Povjerljiva osoba otvara predmet,
3' Spis predmeta po podnesenoj prijavi sadrii: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti i

informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno
uodava nja nepravilnosti i prikupljen u dokumentaciju tijeka postupka.

4. Povjerljiva osoba vodi odevidnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim
prijavama.

5. Povjerljiva osoba duZna je:
5.1. zaprimiti prijavu nepravilnosti,
5.2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od
dana izdavanja potvrde o primitku prijave, ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon
proteka 7 od dana podnolenja prijave,
5.3' bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadleinosti potrebne za zaititu prijavitelja
nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti udinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti irtva
Stetne radnje zbog prijave nepravilnosti,
5.4. prijavu o nepravilnosti proslijedititijelima ovla5tenim na postupanje prema sadrZaju
prijave, ako nepravilnost niie rijeiena s poslodavcem,
5.5. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u
postupku i omoguiiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva,
5'6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka i.. ovoga
dlanka odmah nakon njegova zavr5etka,
5.7' pisanim putem izvijestiti nadleino tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnostio
zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odludivanja o prijavi,
5.8' duvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijaviod neovlaStenog
otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

t.

2,

6' Poslodavac ne smije utjecati ili pokuiati utjecati na postupanje povjerljive osobe
zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadleinosti potrebnih za zastitu
nepravilnosti.

7. Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o
prijave, o njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti,

i/ili njezina
prijavitelja

potrebi i natinu dopune
o moguinosti izravnog



1..
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3.
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5.

prosljedivanja prijave nadreinom tijeru za vanjsko prijavrjivanje, kao
uodene nepravilnosti prijave i drugim nadleznim tijelima-ovlastenim
posebnim zakonima.

i o moguinosti da se
za postupanje prema

L

2,

NaEin primanja prijava

dtanak 15.

Povjerljiva osoba nepravilnosti prima osobno, putem e-maila, poite i sl. a takoder ie se naprikladno mjesto moZe postaviti sandudii za primanje pismena, kako bi se svima omoguiilo
da tu stavljaju svoje prijave.
Ako prijavitelj zatraii sastanak povjerljiva osoba duzna ga je evidentirati kroz zapisnik ilizvudnim zapisom koji duva kao dokumentaciju. Sa tekstom zapisnika mora se sloZitipodnositelj prijave.
Povjerljivoj osobi mora se omoguiiti koriStenje prostora za primanje prijavitelja bez da
razgovor mogu duju druge osobe.
Povjerljiva osoba ie postupati po svim prijavama osim ako iz same prijave odigledno,
nedvosmisleno i nesporno proizrazi da prijava nije istinita iri ozbirjna.
Povjerljiva osoba moie postupiti i po anonimnoj prijavi ali tada se ne radi o postupanju po
Zakonu o za5titi prijavitelja nepravilnosti.

Vodenje evidencije o prijavama

ilanak 16.

Povjerljiva osoba vodi odevidnik predmeta iz kojeg je vidljiv tijek postupka po zaprimljenim
prijavama' odevidnik predmeta sadrzi i sve dokumente, za[isnike i sl. koji prilijeZu predmetu.
Prijave se duvaju sukladno posebnim propisima o duvanju izaititi arhivskog gradiva.

Poduzimanje nuinih mjera

elanak 17.

Povjerljiva osoba duina je zastititi prijavitelja nepravilnosti od itetne radnje i poduzeti nuinemjere radi zaustavljanja Stetnih radnji i otklanjanja njihovih posljedica, duvati podatke
zaprimljene u prijavi od neovlaitenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno zakonu, poduzeti
mjere radi otklanjanja utvrtlenih nepravilnosti.
U smislu poduzimanja nuinih mjera za zaustavljanje nepravilnosti i otklanjanja nepravilnosti
Povjerljiva osoba treba o tome obavijestiti nadleine osobe kod poslodavca ( rukovoditelje
djelatnosti unutar koje je nepravilnost prijavljena, rukovoditelje/voditelje organizacijskihjedinica, ravnatelja )zavisno od razine itezine nepravilnosti izatraziti da se nepravilnosti
hitno otklone.
svi koje je Povjerljiva osoba obavijestila o nepravilnosti duzni su iste odmah zaustaviti
odnosno ukloniti i povjerljivu osobu obavijestitio udinjenom.
Ako nepravilnosti ne budu rije5ene u primjerenom roku povjerljiva osoba ie obavijestiti
daljnje osobe u hijerarhiji, sukladno todki 2. ovog dlanka, odnosno sama udiniti vanjsku
prijavu.

Povjerljiva osoba neie postupiti sukladno stavku 4. ovog elanka, ako sama procijeni da bipostupak iz stavka 2. ovog dlanka nepovoljno utjecao na otklan.ianje nepravilnosti, dakle ako
su osobe koje bi trebalo obavijestiti ukljudene u nepravilnosti. U tom sludaju ie povjerljiva
osoba uputiti prijaviterja na vanjsko prijavrjivanje nepravirnosti.

1.
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poduzimanje mjera s obzirom na karakter nepravirnosti

. ilanak 18.

1" s obzirom na karakter utvrdenih nepravilnosti (sumnja na kazneno djelo, prekr5aj ili druga
vrsta nepravilnosti), povjerljiva osoba poduzima sljede6e mjere:

u sludaju utvrdenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet sa
dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadleinom driavnom odvptniStvu,

u sludaju utvrdenih nepravilnosti koje imaju obiljeZje prekr5aia, obavje5tava se nadleino
ministarstvo, inspektorat i sl.

u sludaju utvrdenih nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, nakon pribavljenih svih
dinjenica i dokaza, predlaie nadleinima ,1"r. ,, otkl*lrnje nepravilnosti.

duvanje podataka o prijavitelju

elanak 19,

Na obradu osobnih podataka sadrZanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima
se ureduje zaStita osobnih podataka.
Povjerljiva osoba/zamjenik povjerljive osobe, duini su prije podetka obavljanja poslova
zaStite prijavitelja nepravilnosti potpisati rzjavu o povjerljivosti.
Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za
pohranu osigurane od neovlaitenog pristupa.
Povjerljiva osoba duZna je i po prestanku obavljanja duinosti povjerljive osobe, pa i nakon
prestanka radnog odnosa kod poslodavca, duvati povjerljivost podataka za koje je doznala
tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.
osobni podaci sadriani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti duvaju se L godinu
od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okondanja sudskog postupka za zaititu
prijavitelja nepravilnosti.
Odavanje podataka o prijavitelju bez pristanka te osobe odnosno bez izridite zakonske
obveze u sluibenom vanjskom postupku od strane Povjerljive osobe, predstavlja njeno te5ko
kr5enje zakonskih i ugovornih obveza.

Zabrana sprjetavanja prijavljivanja nepravi lnosti

elanak 20.

Za b ra nje na je sp rjedava nje prijavlj iva nja nepravi I nosti.

KrSenje ugovornih obveza

ilanak 21.

svako djelovanje bilo kojeg radnika kod poslodavca protiv Povjerljive osobe s ciljem njenog
onemoguiavanja i sprjedavanja u djelovanju kao povjerljive osobe, predstavlja te5ko kr5enle
ugovornih obveza/obveza iz rada.
Nepostupanje po opravdanoj prijavi Povjerljive osobe odnosno izbjegavanje postupanja,
zataskavanje, uniStavanje dokaza i sl. predstavlja teSku povredu ugovornih obveza/obveza iz
rada.
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3.

4.

Svako djelovanje bilo kojeg radnika kod poslodavca protiv prijavitelja s ciljem
onemoguiavanja prijave, iznoSenja dokaza i sl. s ciljem da ga se omete, kazni, uznemirava isl.
radipodnoienja prijave, predstavlja teZu povredu ugovornih obveza/obvezaizrada.
U sludaju postupanja protiv prijavitelja na nadin iz stavka 1. ovog dlanka, poslodavac ie
radnika - prijavitelja za5tititi svim raspoloZivim instrumentima koje omoguiuje Zakon o radu,
s moguino56u otkazivanja ugovora o radu radnicima koji prijavitelja uznemiravaju,
spredavaju, kaZnjavaju ili zlostavljaju na bilo koji nadin.
U sludajevima iz stavka 4. Ovog dlanka, Poslodavac ima na raspolaganju moguinost
premjestiti prijavitelja nepravilnosti na drugo radno mjesto uz njegovu suglasnost.

Mogudnosti prijavljivanja

elanak 22.

1. Unutarnje prijavljivanje nepravilnostisvaki radnik moie udiniti Povjerljivoj osobi,
2. Ako prijavitelj, umjesto Povjerljivoj osobi, nepravilnost prijavi nekoj drugoj osobi,

organizacijski ili hijerarhijski nadredenoj, tada se ne radi o prijavi nepravilnosti u smislu
Zakona, ali su osobe koje su prijavu dobile duZne o tome obavijestiti Povjerljivu osobu uz
obvezu duvanja identiteta prijavitelja, kako je navedeno ovim Pravilnikom, uz zahtjev da se
nepravilnost otkloni.

3. Zataikavanje podataka predstavlja te5ku povredu zakonskih i ugovornih obveza.
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2.

3.

4,

Objava i dostava Pravilnika

tlanak 23.

Ovaj Pravilnik donosi Upravno vijeie.
Ovaj Pravilnik objavit ie se na Oglasnoj plodi poslodavca.

Poslodavac ie nakon stupanja na snagu, ovaj Pravilnik staviti na svoju web stranicu.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje valjanost Pravilnika od 21. sijednja 2420.
godine.

NICA UPRAVNOG VIJECA

ivdii Tomii mag,physioth.
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ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj plodi dana 30.06.2022. istupio je na snagu osmog dana od dana objave
2022. godine.
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