
Na temelju dlanka 20. Zakona o za5titi prijavitelja nepravilnosti (NN 46122), kojim hrvatsko
zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 20t911937 Europskog parlamenta i Vijeia od 23. listopada
20L9. o zaititi osoba koje prijavljuju povrede prava Unije (SL L 305, 26. tL 2OIg.l, Specijalna bolnica
za zaititu djece s neurorazvojnim i motoridkim smetnjama, nakon savjetovanja/suglasnosti Radnidkog
vijeia, na 16. sjednici Upravnog vije6a, odrzanoj 27.10.2022. godine, donijela je:

PRAVILNIK
O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVUIVANJA NEPRAVILNOSTI

! IMENOVANJA POVJERUIVE OSOBE

Sadriaj Pravilnika

etanak 1.

Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i

zamjenika povjerljive osobe (u daljnjem navodenju: Pravilnik) ureduje se postupak imenovanja
povjerljive osobe i njezinog zamjenika te postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Specijalnoj
bolnici za zaStitu djece s neurorazvojnim i motoridkim smetnjama (u daljnjem navodenju: poslodavac).

Ovim Pravilnikom se niti na koji nadin ne moZe smanjiti opseg prava ili uskratiti neko pravo prijavitelju
nepravilnostiizZakona o zaStitiprijavitelja nepravilnosti, s kojim mora biti sukladan.

Podrutje primjene

elanak 2.

Podrudje primjene na koje se odnosi postupak iz ovog Pravilnika odredeno je dlankom 4. Zakona o
zaStiti prijavitelja nepravilnosti i nalazi se u prilogu navedenog Zakona.

Nepravilnosti iz stavka 1. ovog dlanka su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na podrudje
primjene ipropise navedene u dlanku 4.Zakona o zaStitiprijavitelja nepravilnosti, ilisu u suprotnostis
ciljem ilisvrhom tih propisa.

lmenovanje povjerljive osobe i njezinog zamjenika

elanak 3.

Poslodavac ie imenovati Povjerljivu osobu i Zamjenika povjerljive osobe na prijedlog Radnidkog vijeia
ili sindikalnog povjerenika kojije preuzeo prava i obveze radnidkog vijeia, ako isto nije ustanovljeno.

Ako pri poslodavcu nisu ustanovljeni radnidko vijeie ili sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i

obveze radnidkog vijeia, prijedlog za imenovanje Povjerljive osobe iZamjenika povjerljive osobe mora
poduprijeti najmanje 20% zaposlenih kod poslodavca. Prijedlog mora sadrZavati ispunjen uvjet iz
dlanka 4. Pravilnika, odnosno pisanu suglasnost predloZene osobe.

Poslodavac ie odmah po donoSenju ovoga Pravilnika pozvatitijelo iz stavka 1. ovog dlanka da dostavi
svoj prijedlog.

Rok za dostavu prijedloga i dokaza na kojem se prijedlog temeljije osam ( g ) dana.

Ako u roku iz stavka 4. ovog dlanka, nadleZno tijelo ne dostavi svoj prijedlog, poslodavac ie odmah,
sa mosta lno imenovati Povjerljivu osobu i Za mjenika povjerljive osobe.

Do imenovanja Povjerljive osobe i Zamjenika, sukladno dlanku 20. Zakona o zaititi prijavitelja
nepravilnosti, imenovani na temelju ranijeg akta iz 2020. godine, nastavljaju obnaSatisvoje duinosti.
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Ukoliko u provedenom postupku imenovanja nitijedan radnik kod poslodavca ne da pisanu suglasnost
na imenovanje Povjerljivom osobom odnosno Zamjenikom, poslodavac ie imenovati treiu osobu da
privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

Pisana suglasnost povjerljive osobe

elanak 4.

Predlagadi iz dlanka 3. ovog Pravilnika, koji predlaZu Povjerljivu osobu i Zamjenika, duZni su prethodno
dobiti njihovu suglasnost, koja se daje u pisanom obliku izajedno s prijedlogom dostavlja poslodavcu.

Poslodavac ie o imenovanju izdati pisanu obavijest Povjerljivoj osobi iZamjeniku.

Obavijest o imenovanju Povjerljive osobe iZamjenika

ilanak s.

O imenovanjima Poslodavac mora obavijestiti sve radnike na prikladan i dostupan nadin.

Razrjeienje povjerljive osobe i prestanak te duinosti

elanak 6.

Poslodavac ie imenovanu povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika razrije5iti bez odgadanja na temelju
obrazloZenog prijedloga radnidkog vijeda odnosno sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i

obveze radnidkogvijeia, ako isto nije ustanovljeno, odnosno na zahtjev najmanje 20%zaposlenih kod
poslodavca

Ako se prilikom traZenja razrjeSenja Povjerljive osobe i/ili zamjenika ne predloZi nova povjerljiva osoba
i/ili njezin zamjenik sukladno ovom Pravilniku, Poslodavac ie pisanim putem pozvati predlagatelje
razrjeSenja da isto udine u roku od 8 dana. Ako to ipak ne udini, poslodavac ie sam imenovati povjerljivu
osobu, a do predmetnog imenovanja ie Zamjenik obnaiati duZnost Povjerljive osobe, osim ukoliko
okolnosti upuiuju na to da je potrebno imenovati tre6u osobu da privremeno obavlja poslove
povjerljive osobe.

Razrjeienje povjerljive osobe i njezinog zamjenika na vlastiti zahtjev

tlanak 7.

Povjerljiva osoba, odnosno njezin zamjenik moZe pisanim putem traiiti da je se razrije5i te obveze,
odnosno dati pisanu izjavu da povladi svoju suglasnost za imenovanje.

U sludaju iz stavka L' ovoga dlanka Poslodavac ie razrijeSiti povjerljivu osobu, odnosno njezinog
zamjenika i o tome obavijestiti Radnidko vijeie odnosno sindikalnog povjerenika kojije preuzeo prava
i obveze radnidkog vijeia, ako isto nije ustanovljeno, te zatraiiti prijedlog imenovanja druge osobe, a
u nastavku postupati sukladno dlanku 3. ovoga pravilnika.

Ako povjerljivoj osobi i/ili zamjeniku prestane ugovor o radu kod Poslodavca ili postane zakonski
zastupnik Poslodavca (ravnatelj, zamjenik ravnatelja ) time joj prestaje svojstvo povjerljive
osobe/zamjenika, te se dalje postupa na nadin odreden dlankom 3. ovoga pravilnika.

Do imenovanja nove Povjerljive osobe sve poslove Povjerljive osobe obavlja Zamjenik, osim ako
okolnosti upuiuju na potrebu za imenovanjem treie osobe da privremeno obavlja poslove povjerljive
osobe.
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Zamjenik povjerljive osobe

elanak 8.

Sva prava, ovlasti i obveze Povjerljive osobe na odgovarajuii nadin primjenjuju se na Zamjenika.

Zamjenik djeluje kada Povjerljivoj osobi prestane ta duinost iz bilo kojeg opisanog razloga do
imenovanja nove osobe, odnosno u sludaju duie nenazodnosti Povjerljive osobe (30 iviie 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 ili u sludaju da se prijava nepravilnostiodnosi na povjerljivu osobu.

U dogovoru s Povjerljivom osobom zamjenik moie stalno sudjelovati u radu povjerljive osobe, kao
pomoinik.

Obveze povjerljive osobe

elanak 9.

Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se ureduje za5tita prijavitelja nepravilnostite promide
po5tivanje 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 vodievidenciju o zaprimljenim prijavama.

Povjerljiva osoba duZna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaltitu prijavitelja
nepravilnosti.

Povjerljiva osoba duZna je :

- Zaprimiti prijavu nepravilnosti i 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 proslijedititijelima ovlaStenim na postupanje prema
sadrZaju prijave, ako nepravilnost nije rijeSena s poslodavcem;

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

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

- euvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaitenog
otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu;

- Pruiiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podno5enje prijave nadleinom
tijelu za vanjsko prijavljivanje iprema potrebi, institucijama, uredima ili agencijama EU
nadleinim za postupanje po sadriaju prijave nepravilnosti

- obavljati ostale poslove kako je to odredeno Zakonom o zaititi prijavitelja nepravilnosti



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

Ako je prijavu nepravilnosti kod Poslodavca zaprimila osoba nenadleina za postupanje po istoj, duZnaju je bez odgode i bez izmjena proslijediti Povjerljivoj osobi uz zaltitu identiteta prijavitelja
nepravilnosti i povjerljivosti podataka iz prijave.

Osiguranje nesmetanog djelovanja

elanak 10.

Poslodavac mora Povjerljivoj osobi, odnosno njezinom zamjeniku omoguiiti rad i nesmetano
djelovanje u toj funkciji te je u tom smislu ne smije rasporediti na mjesto rada, smjenu i sl. koji bi
onemoguiili ili bitno oteZali njezino djelovanje.

Poslodavac ne smije pokretati zlonamjerne postupke protiv povjerljive osobe i njezinog zamjenika zbog
njihova djelovanja.

Poslodavac ne smije utjecati ili pokuSati utjecati na postupanje povjerljive osobe ili njezina zamjenika
prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadleZnosti potrebnih za zaStitu prijavitelja nepravilnosti.

Povjerljivoj osobi, odnosno njezinom zamjeniku mora se omoguiiti djelovanje u radno vrijeme, ito
znadi da joj se vrijeme tijekom kojeg obavlja aktivnosti Povjerljive osobe, odnosno njezinog zamjenika
raduna u radno vrijeme.

Ako Povjerljiva osoba, odnosno njezin zamjenik obavlja posao na izdvojenom mjestu rada, poslodavac
ie joj omoguiiti koriStenje prostorije u njegovu sjediStu za izvr5avanje obveza povjerljive osobe,
odnosno njezina zamjenika.

Obveze poslodavca

elanak 11.

Poslodavac ie:

- Za5tititi prijavitelja nepravilnostiod osvete i poduzeti nuZne mjere radizaustavljanja osvete i

otkla nja nja njezinih posljedica;
- euvati podatke zaprimljene u prijavi od neovlaStenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno

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

prijave nadleznim tijelima vlasti i progona, reviziju poslovanja isl.

Zabrana osvete

dlanak 12.

Poslodavac se ne smije osveiivati, poku5avati osvedivati ili prijetiti osvetom prijavitelju nepravilnosti,
povezanim osobama te Povjerljivoj osobi i Zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti, odnosno javnog
razotkrivanja istih.

Osvetom se osobito smatraju postupci:

- Privremenogudaljavanja,otkaza,razrjesenjailislidnihpostupaka;
- Degradiranjeiliuskraiivanjemoguinostinapredovanja;
- Promjene mjesta rada, smanjivanje plaie, promjene radnog vremena;



- Uskraiivanjemoguinostistrudnogosposobljavanja;
- Davanje upozorenja ,,pred atkaz";
- Prisile, zastra5ivanja, uznemiravanja ili izoliranja;
- Diskriminacije, stavljanja u nepovoljniji poloiaj ili nepravednog tretmana;
- 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 5teta, ukljudujuii Stetu nanesenu ugledu osobe, osobito na druStvenim mreiama i

gubitak prihoda;
- Upuiivanje na lijednidke preglede.

Uvjeti za zaititu i odgovornost prijavitelja nepravilnosti u sluEaju prijavljivanja

tlanak 13.

Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju pravo na zaStitu predvidenu Zakonom i Pravilnikom ako su imali

opravdan razlog vjerovati da su prijavljene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave li

razotkrivanja te da su te informacije obuhva6ene podrudjem primjene Zakona o zaStiti prijavitelja

nepravilnosti te ako su podnijeli prijavu sustavom unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u skladu s

odredbama Zakona i Pravilnika, odnosno sustavom vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili su javno

razotkrili nepravilnost.

Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom duvanja poslovne tajne.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja

elanak 14.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti zapodinje dostavljanjem prijave Povjerljivoj osobi.

Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, Povjerljiva osoba otvara predmet.

Spis predmeta po podnesenoj prijavi sadrZi: datum primitka prijave, podatke o prijavitelju, opis

nepravilnosti, informacije o osobi ili tijelu na koje se nepravilnost odnosi, datum uoiavanja

nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju.

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

Ako prijava nema propisani sadriaj iz stavka 3. ovog dlanka, povjerljiva osoba poziva prijavitelja

nepravilnosti na dopunu, odnosno ispravak prijave.

U sludaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu na dopunu prijave, prijava se neie
smatrati prijavom nepravilnosti u smislu Zakona o zaStiti prijavitelja nepravilnosti te ie se podnositelja

uputiti da nepravilnost moZe prijaviti tijelima nadleZnim prema sadriaju prijave u skladu s posebnim

propisima.

Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i nadinu dopune prijave, o

njegovim pravima u postupku prijave nepravilnosti, o moguinosti izravnog podno5enja prijave

nadleZnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i o moguinosti da se uodene nepravilnosti prijave i

drugim nadleZnim tijelima ovlaltenim za postupanje prema posebnim zakonima'



NaEin primanja prijave i postupanje po prijavi

Elanak 15.

Povjerljiva osoba nepravilnosti prima osobno, putem e-maila, po5te i sl. a takoder ie se na prikladno

mjesto moie postaviti sanduiii 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 ili zvudnim

zapisom koji tuva kao dokumentaciju. Sa tekstom zapisnika mora se sloZiti podnositelj prijave, koji ie
todnost istog potvrditi potpisom.

Povjerljivoj osobi mora se omoguiiti koriStenje prostora za primanje prijavitelja bez da razgovor mogu

duti druge osobe.

Ako povjerljiva osoba na temelju podataka iz prijave smatra da se ne radi o nepravilnosti sukladno

Zakonu o zaStiti prijavitelja nepravilnosti, po prijavi neie postupati te ie o tome bez odlaganja

obavijestiti podnositelja prijave.

U ispitnom postupku po prijavi povjerljiva osoba ie zatraZiti potrebna oditovanja na navode iz prijave

te dostavu potrebne dokumentacije, uz dulnost zaStite povjerljivosti podataka iz prijave, pri demu su

ustrojstvene jedinice poslodavca duine suradivati s povjerljivom osobom u postupku ispitivanja

nepraviInosti.

Ako se nakon provedbe postupka utvrdi da postoji nepravilnost, povjerljiva osoba o tome obavjeStava

poslodavca u svrhu poduzimanja mjera za otklanjanje nepravilnosti.

Ako se nakon provedbe postupka utvrdi da nepravilnost ne postoji, povjerljiva osoba o tome
obavje5tava prijavitelja nepravilnosti, uz informaciju da prijavu moZe dostaviti i nadleZnom tijelu za

va njsko prijavljiva nje nepravilnosti.

Ako se zakljudak o postojanju nepravilnosti ne moZe sa sigurnoSiu donijeti ili se nepravilnost ne moZe

ispravitl unutar poslodavca, povjerljiva osoba obavijest o zaprimljenoj prijavi sa potrebnim podacima

prosljeiluje tijelima nadleinim za postupanje prema sadriaju prijave, ako je prijavitelj suglasan s takvim
postupanjem.

U roku od 30 dana od dana odludivanja o prijavi, povjerljiva osoba 6e pisanim putem izvijestiti

nadleino tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenoj prijavi i ishodu postupanja.

Ako povjerljiva osoba smatra da prijavitelj nepravilnosti zbog podnesene prijave trpi osvetu, duZna je

o tome obavijestiti poslodavca kako bi se zaustavila osveta i otklonile njezine posljedice.

Vodenje evidencije o prijavama

elanak 15.

Povjerljiva osoba vodioievidnik predmeta iz kojeg jevidljivtijek postupka po zaprimljenim prijavama.

Odevidnik predmeta sadrZi i sve dokumente, zapisnike isl. koji prilijeZu predmetu.

Prijave se duvaju sukladno posebnim propisima o duvanju i za5titi arhivskog gradiva.



Poduzimanje nuinih mjera

ilanak 17.

Poslodavac je duZan za5tititi prijavitelja nepravilnosti od osvete i poduzeti nuine mjere radi
zaustavljanja osvete i otklanjanja njezinih posljedica, duvati podatke zaprimljene u prijavi od
neovla5tenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno zakonu, te poduzeti mjere radi otklanjanja
utvrdenih nepravilnosti.

U smislu poduzimanja mjera radi otklanjanja utvrdenih nepravilnosti povjerljiva osoba treba o tome
obavijestiti nadleine osobe kod Poslodavca (rukovoditelje djelatnosti unutar koje je nepravilnost
prijavljena, rukovoditelje/voditelje organizacijskih jedinica, ravnatelja) zavisno od razine i teiine
nepravilnosti i zatraZiti da se nepravilnosti hitno otklone.

Svi koje je Povjerljiva osoba obavijestila o nepravilnosti duini su iste nepravilnosti odmah zaustaviti
odnosno ukloniti i Povjerljivu osobu obavijestitio udinjenom.

Ako nepravilnosti ne budu rije5ene u primjerenom roku, povjerljiva osoba ie obavijestitidaljnje osobe
u hijerarhiji, sukladno todki 2. ovog dlanka.

Povjerljiva osoba neie postupitisukladno stavku 4. ovog elanka, ako sama procijenida bi postupak iz
stavka 2. ovog dlanka nepovoljno utjecao na otklanjanje nepravilnosti, dakle ako su osobe koje bi
trebalo obavijestiti ukljudene u nepravilnosti. U tom sludaju ie povjerljiva osoba, ovisno o sadrZaju
prijave, obavijestiti tijela nadleZna za postupanje prema sadriaju prijave, odnosno dati informaciju
prijavitelju nepravilnosti da prijavu moZe dostaviti nadleinom tijelu za vanjsko prijavljivanje
nepravilnosti.

Poduzimanje mjera s obzirom na karakter nepravilnosti

ilanak 18.

S obzirom na karakter utvrdenih nepravilnosti (sumnja na kazneno djelo, prekriaj ili druga vrsta
nepravilnosti), Povjerljiva osoba poduzima sljedeie mjere:

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

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, predlaZe nadleinima mjere za otklanjanje nepravilnosti.

euvanje podataka o prijavitelju

elanak 19.

Na obradu osobnih podataka sadrZanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se ureduje
zaitita osobnih podataka.

Povjerljiva osoba/zamjenik povjerljive osobe, duini su prije podetka obavljanja poslova zaltite
prijavitelja nepravilnosti potpisati lzjavu o povjerljivosti.

Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore za pohranu
osigurane od neovlaStenog pristupa.



Povjerljiva osoba duina je i po prestanku obavljanja duinosti povjerljive osobe, pa i nakon prestanka
radnog odnosa kod poslodavca, duvati povjerljivost podataka za koje je doznala tijekom obavljanjaposlova Povjerljive osobe.

osobni podaci sadriani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti duvaju se najduie 5 godinaod zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okondanja sudskog postupka za zastitu prijavitelja
nepravilnosti.

odavanje podataka o prijavitelju bez pristanka te osobe odnosno bez izridite zakonske obveze usluibenom vanjskom postupku od strane Povjerljive osobe, odnosno njezina zamjenika, predstavlja
prekr5aj iz dl. 38. Zakona o zaititi prijavitelja nepravilnosti.

Zabrana sprjedavanja prijavljivanja nepravilnosti

ilanak 20.

Za bra njeno je sprjedava nje iri pokuiaj sprjedava nja prijavrjiva nja nepravirnosti.

Zabranjeno je pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti, povezanih osoba tepovjerljive osobe i njezina zamjenika,

KrSenje ugovornih obveza

ilanak 21.

svako djelovanje bilo kojeg radnika kod poslodavca protiv povjerljive osobe s ciljem njenog
onemoguiavanja isprjedavanja u djelovanju kao povjerljive osobe, predstavlja tesko krienje ugovornih
obveza/obveza iz rada.

povjerljiva osoba, odnosno izbjegavanje
sl. predstavlja teSku povredu ugovornih

Odbijanje sudjelovanja u ispitnom postupku koji provodi
potrebnog postupanja, zata5kavanje, uniitavanje dokaza i
obveza/obveza iz rada.

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 i sl. radi podnosenja prijave,
predstavlja teZu povredu ugovornih obveza/obveza iz rada.

U sludaju postupanja protiv prijavitelja na nadin iz stavka 1. ovog dlanka, poslodavac ie radnika -prijavitelja zastititi svim raspoloZivim instrumentima koje omoguiuje Zakon o radu, s moguinoSiuotkazivanja ugovora o radu radnicima koji prijavitelja uznemiravaju, spredavaju, kaZnjavaju ilizlostavljaju 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 sugrasnost.

Moguinosti prijavljivanja

elanak 22.

Unutarnje prijavljivanje nepravilnostisvaki radnik moie udiniti povjerljivoj osobi, odnosnom njezinom
zamjeniku.

Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca zaprimila osoba koja nije nadleina za postupanje po prijavi
nepravilnosti, ista ju je duina bez odgode i bez izmjena proslijediti povjerljivoj osobi uz zajtituidentiteta prijaviterja nepravirnosti i povjerrjivosti podat;ka iz prijave.
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Zata5kavanje podataka predstavlja teSku povredu zakonskih i ugovornih obveza.

Objava i dostava Pravilnika

elanak 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 vaiiti Pravilnik od 29. lipnja 2022. godine.

EDNICA UPRAVNOG VUECA

Zivdii tomii mag.physioth.

e=:TL-*,

Ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj ploEi dana 

-.2022. 

i stupio je na snagu osmog dana od dana

objave 2022, godine.

v.d. RAVNATEUA

rina Bo5njak Nad dr.med.
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