
Na temelju ðlanka 20. stavka l. zakonao zastiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46122), uprava

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, nakon provedenog postupka savjetovanja sa

sindikalnim povjerènikom, donijela je dana 4. srpnja 2022. sljedeói

SadrZaj Pravilnika
ðlanak 1.

1. Ovim Pravilnikom ureduje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i

po stupak imenovanj a po{ èrl¡ ive o sobe i niezina zamj enika'

2. Ovim se Pravilnikom ni na koji naðin ne moze smanjiti opseg prava.ili uskratiti neko

pravo prijavitelju nepravilno sti iz zakona o zaítitiprijavitelja nepravilnosti, a odredba

pravilnika koja ne UiUita sukladna navedenom Zakonunema pravni uðinak'

PRAVILNIK O POSTUPKU

UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
I IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE

*"u"Ëï¡;ffimjene

1. Podruðje primjene na koje se odnosi postupak iz ovogaPravilnika odreden je ðlankom

4. Zakonao za5titi prij avitelj a nepravilnosti'

2. Nepravilnosti iz stavka l. ovoga ðlanka mogu biti:

-nepravilnostikodkojihpostojisumnjanakaznenodjelo,
- nepravilnosti koje imaju obiljeZje prekrðaja,

- nepravilnosti za koje nisu ptåpitun. prekrSajne odredbe, ali predstavljaju

nepravilnost iz stavka 1. ovoga ðlanka'

ImenovanË,;;lï:i ive osobe

Povjerljivu osobu i niezina zamjenika imenuje Uprav? Akademije (dalje u tekstu:

poslodavac) na prijeã1og sindikähog povjeräniku toli je preuzeo prava i ovlasti

radniðkog vijeóa.
Poslodavac óe odmah po dono$enju ovog Pravilnika -pisano 

pozvati sindikalnog

povjerenika koji i-u påuu i ovlasti radniðkog vijeóa- da dostavi svoj prijedlog za

'påuj.rfjiuu orobu i niLii"u zamjenika najkasnije u roku od osam dana od dostave

zal'ftjeva.
Ako u roku iz stavka 2. ovogaðlanka sindikalni povjerenik ne dostavi svoj prijedlog,

poslodavac óe odmah ru-orãlno imenovati povjerljivu osobu injezinazamjenika'

Obavijest ! novjerljivoj osobi
Clanak 4.
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Razrj e5enj.e povj erlj ive osobe
Clanak 5.

Poslodavac óe imenovanu povjerljivu osobu i njezina zamjenika razriieíiti bez

odgadanja na temelju prijedloga sindikalnog povj erenika.

Ako sindikalni povjerenik zatraùi razrjesenje povjerljive osobe, a ne predloZi novu

osobu, poslodavac óe pozvati sindikalnog povjerenika da u roku od 8 dana dostavi

prijedlog za povjerljivu osobu, a ako sindikalni povjerenik to ne uðini, sam óe imenovati

povjerljivu osobu.

Pristanak povjerljive osobe
ðhnak 6.

1. Predlagað izélanka3. ovoga Pravilnika koji predloZi povjerljivu osobu treba prethodno

dobiti njen pristanak, koji se daje u pisanom obliku, i zajedno s prijedlogom dostaviti

ga poslodavcu.
2. Poslodavac óe o imenovanju izdatipisanu obavijest povjerljivoj osobi.

3. Ako povjerljiva osoba koju je predloZio sindikalni povjerenik koji je preuzeo ovlasti

radniðkog vijeóa ne da poslodavcu svoj pristanak, odnosno ako povuöe svoj pristanak

koji je u postupku predlaganja dao sindikalni povjerenik, poslodavac óe o tome odmah

obavijestiti sindikalnog povjerenika i zatraùifi novi prijedlog u rokovima iz ölanka 3.

ovoga Pravilnika, a do dobivanja novog prijedloga imenovati samostalno drugu osobu.

4. Ako nijedna od osoba koje je predloZio sindikalni povjerenik ne da poslodavcu svoj

pristanak, poslodavac óe za povjerljivu osobu imenovati vanjskoga ðlana.

Razrjeðenje povjerljive osobe na vlastiti zahtjev
i prestanak radnog odnosa

Clanak 7.

1. Povjerljiva osoba moùe pisanim putem traùiti da je se razrije5i te obveze, odnosno dati

pisanu izjavu da povlaði svoj pristanak.
2. U sluöaju iz stavka 1. ovoga ðlanka poslodavac ó,e razrijeíiti povjerljivu osobu i o tome

obavijestiti radniðko vijeóe, odnosno sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i
ovlasti radniðkog vijeóa, odnosno radnike, le zatraùiti prijedlog druge osobe, a u
nastavku postupati sukladno ðlanku 3. ovoga Pravilnika.

3. Ako povjãrljivôj osobi prestane ugovor o radu kod poslodavcar ili ako postane zakonski

zastupnik poslodavca (direktor, ravnatelj i sl.), prestaje joj svojstvo povjerljive osobe,

te se dalje postupa na naðin odreden ðlankom 3. ovoga Pravilnika.
4. Do imenovanja nove povjerljive osobe sve poslove povjerljive osobe obavlja zamjenik.

Zamjenik povjerljive osobe
Clanak 8.

l. Sva prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe na odgovarajuói naðin primjenjuju se na

zamjenika.
2. Zamjenikdjeluje kada povjerljivoj osobi prestane ta duZnost iz bilo kojeg razloga, a sve

do imenovanja nove osobe, odnosno u sluðaju dulje nenazoðnosti povjerljive osobe (30

i vi5e dana), ili ako ga povjerljiva osoba posebno za to ovlasti, ili u sluðaju kraóe

nenazoðnosti povjerljive osobe ako je situacija takva da se ne moi,e ðekati.

3. U dogovoru s povjerljivom osobom zamjenik moùe stalno sudjelovati u radu povjerljive

osobe, kao pomoónik.
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Obveze povjerlj ive osobe
Clanak 9.

l. Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se ureduje zaÉtita prijavitelja
nepravilnosti te promiðe po5tivanje zakonskih rje5enja i za5titu prijavitelja
nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja
nepravilnosti, Stiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruZa

prijavitelju nepravilnosti opóe informacije o njegovim pravima i postupku, omoguóuje
uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

2. Povjerljiva osoba duZna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na za5titu
prij avitelj a nepravilnosti.

3. Povjerljiva osoba duZna je:
a) zaprimitiprijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana

od dana primitka,
b) bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadleZnosti potrebne za zaítitu prijavitelja

nepravilnosti,
c) poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu

informaciju o prijavi u pravilu 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 dana od dana podno5enja prijave,

d) bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovla5tenim za postupanje
prema sadrZaju prijave, ako nepravilnost nije rije5ena s poslodavcem,

e) bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu
ispitivanja prijave,

Ð pisanim putem izvijestiti nadleZno tijelo zavanjsko prijavljivanje nepravilnosti
o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana

odluðivanja o prijavi,
g) ðuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od

neovla5tenog otkrivanja, odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije
suprotno posebnom zakonu,

h) pruZiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnoðenje prijave
nadleZnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama,
tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadleùnim za postupanje po

sadrZaju prij ave nepravilnosti.
4. Poslodavac ne smije utjecati ili poku5ati utjecati na postupanje povjerljive osobe i

njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadleZnosti potrebnih za

za5titu prijavitelja nepravilnosti.
5. Povjerljiva osoba injezinzamjenik moraju svoje duZnosti obavljati zakonito i savjesno

i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na Stetu prijavitelja nepravilnosti.
6. Ako je prijavu nepravilnosti kod poslodavca zaprimila osoba koja nije nadleùna za

postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je duùnabez odgode ibezizmjena proslijediti
povjerljivoj osobi uz zaétituidentiteta prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti podataka

izprijave.

Osiguranje nesmetanog djelovanj a

Clanak 10.
l. Poslodavac mora povjerljivoj osobi omoguóiti rad i nesmetano djelovanje kao

povjerljivoj osobi, u tom smislu ne smije je rasporediti na mjesto rada, smjenu i sl. koji
bi onemoguóili ili bitno oteZali njeno djelovanje.

2. Zbogsvojeg djelovanja u dobroj vjeri kao povjerljiva osoba, ista ne smije trpjeti nikakve
Stetne posljedice.
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3' Povjerljivoj osobi mora se omoguóiti djelovanje u radno vrijeme, Sto znaði da joj se
vrijeme tijekom kojeg obavlja aktivnosti povjerljive osobe ,áðunu u radno vrijeme, a
ako koliðina posla koji treba obaviti (normà i si.¡ tô ne dopusta , tada joj se koliðina posla
proporcionalno smanjuje.

4' Ako povjerljiva osoba obavlja posao na izdvojenom mjestu rada, poslo davac óe joj u
svako vrijeme omoguóiti da dode u prostorije poslodavca i osigurati prostorúu"za
izvr5avanj e obv eza povj erlj ive osobe.

Obveze poslodavca
Clanak 11.

Poslodavac óe:

zastititi prijavitelja nepravilnosti od osvete, odnosno svih stetnih posljedica,
ðuvati podatke zaprimljene u prijavi od neovla5tenog otkrivanja, àsim ako to nije
suprotno posebnom propisu,
osigurati uvjete za vodenje evidencije o prijavama,
poduzeti mjere radi otklanjanja utvrdenih nepravilnosti, Sto moZe ukljuðivati otkaze
izvrsiteljima, prijave nadleznim tijelima, reviziju postupaka i dr.

Zabrana osvete
Clanak 12.

1. Poslodavac se ne smije osveóivati, poku5avati osveóivati ili prijetiti osvetom
prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama te povjerljivoj osobi i njezinu

_ zamjeniku zbog prijavljivanja nepravilnosti, odnoìno iuunog razotl<riianja.
2. Osvetom se osobito smatraju postupci:

?. privremenog udaljavanj a, otkaza, razrjeíenjaili sliðnih postupaka,
b' degradiranja ili uskraóivanja moguónósti za napredovanje,
c. prijenosa duZnosti, promjene mjesta rada, smanjenja plaóe, promjene radnog

vremena,
d. uskraóivanja moguónosti za osposobljavanje,

9. negativne ocjeng tada, davanje potvrde o zaposlenju s negativnim mi5ljenjem,f. upozorenja pred otkaz, vodenja postupka zi naunidustetã bez razlogai
zahtijevanja pau5alne Stete, nedavanja stimulacije koja se daje svimidrugima,
uskraóivanje materijalnih prava koja se daju svima diugimajsmanjivanja plaóe i
sl.,

g. prisile, zastraðivanj a, uznemiravanja ili izolirarfia,

It diskriminacije, stavljanja u nepovoljan polozaj ili n.pruu.dan tretman,i. uskrate ponude za sklapanje ugovora na neodredeno vrijeme, iako su za to su bili
ispunjeni zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdanó oðekivanje da óe mu isti
biti ponuden,

j. neproduljavanje ugovora o radu na odredeno vrijeme iako je prema potrebama
posla to bilo potrebno,

k. prouzroðenja Stete, ukljuðujuói stetu nanesenu ugledu osobe, osobito na
dru5tvenim mteùama, ili financijskog gubitku, uk¡uð.t¡uói gubitak poslovanja i
gubitak prihoda,

l. upuóivanja na lijeðniðke pregledebez opravdanog nzloga.
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Dobra vjera prijaviteþ nepravilnosti i poslovna tajna
Clanak 13.

1' Prijavitelj nepravilnosti duZanje savjesno i po5teno prijavljivati nepravilnosti o kojima
ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku pr¡av¡ivanja nepravilnosti.

2. Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom ðuvanjaþoslóvne iajne.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja
Clanak 13.

1. Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti zapoðinje dostavljanjem prijave
povjerljivoj osobi.

2. Povodom svake zaprimljene prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba osniva predmet.
3. Spis predmeta po podnesenoj prijavi sadrhi: podatke o pr¡avitetju, opis nepiavilnosti i

informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, odnosno
uoðavanj a nepravilnosti i prikuplj enu dokumentacij u tij eka pãstupka.

4. Povjerljiva osoba vodi oðevidnik predm eta iz lojeg je'vidljiv tijek postupka po
zaprimljenim prijavama.

5. Povjerljiva osoba duäna je:
a. zaprimitiprijavu nepravilnosti,
b. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90

dana od dana potvrde o primitku prijave, ili, ako potvrda nije poslana piijavite¡u,
nakon proteka sedam dana od dana podno5enja prijave,

c. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadleZnosti potrebne za zaÉtituprijavitelja
nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti uðinio vjerojatnim da jest itì bi mogão
biti ùrtva Stetne radnje zbogprijave nepravilnosti,

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

e. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zaIújev, o tijeku i radnjama
poduzetima u postupku i omoguóiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od
zaprimanja zaIÍjeva,

f. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka
1. ovoga ðlanka odmah nakon njegova zavrÉetka,

g. pisanim putem izvijestiti nadleZno tijelo zavanjsko prijavljivanje nepravilnosti o
zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odluðivanja ô prijãvi, 

^

h. ðuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljäne'u prijavi od
neovla5tenog otkrivanja, odnosno objave drugim osobãma, osim ako to nije
suprotno zakonu.

6. Poslodavac niti itko drugi ne smije utjecati ili pokuðati utjecati na postupanje povjerljive
osobe ili njezina zamjenika prilikom poduzimanja iadnji ii njihãve nadleZnosri
potrebnih za zaÉtitu prij avitelj a nepravilno sti.

7 ' Povjerljiva osoba obvezna je obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o potrebi i naðinu
dopune prijave, o njegovim pravima u postupku prijavè nepravilnostì, o moguónosti
izravnog prosljedivanja prijave nadleZnom li¡"tu tu vanjsko prijavljivanje, kao i o
moguónosti da se uoðene nepravilnosti prijave i drugim nâdl.zni* tijelima ovla5tenim
za postupanje prema posebnim zakonima.
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Naðin Brimanja prijava
Clanak 14.

I ' Povjerljiva osoba prijave nepravilnosti prima osobno, telefonom, putem e-po5te, po5te
i sl., a na prikladno se mjesto moùe staviti i po5tanski sanduðió lti sti¿no kako bi se
svima omoguóilo da ondje ostavljaju svoje prijave.

2. Povjerljiva osoba mora imati svoju sobu ili sliðno gdje moZe primati prijavitelje bez da
razgovor ðuju druge osobe.

3. Prijave se mogu potpisati.
4' Povjerljiva osoba postupat óe po svim prijavama, osim ako iz same prijave oðigledno,

nedvosmisleno i nesporno proizlazi da prijava nije istinita ili ozbiljna.
5. Povjerljiva osoba moùe postupati po anonimnoj prijavi, alitadase ne radi o postupku iz

Zakona o za5titi prijavitelja nepravilnosti.

Vodenje evidencije o prijavama
Clanak 15.

1. Povjerljiva osoba vodi evidenciju o svakoj zaprimljenoj prijavi nepravilnosti, u skladu
sa zahtievima u pogledu povjerljivosti propisanim Zakonom o za5titi prijavitelja
nepravilnosti.

2. Prijave se ðuvaju u trajnom obliku sukladno posebnim propisima.
3. Ako se za podnoðenje prijave upotrebljava telefonski uredaj na kojem je moguóe

napraviti zvuðni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem je moguCe nup*uiti
zvuðni zapis, povjerljive osobe i tijelo nadleZno za vanjsko prijavljivanje imaju-pravo
evidentirati usmenu prijavu, uz suglasnost prijavitelja, na jedãn oO s¡eaeeih naðina:

a. zvuðnim zapisom ruzgovorau trajnom i dostupnom obliku ili
b. potpunim i toðnim prijepisom razgovorakoji izraduju djelatnici koji su

odgovorni za postupanje s prijavom.
4' Ako se za podnoðenje prijave upotrebljava telefonski uredaj na kojem nije moguóe

napraviti zvuðni zapis ili drugi sustav glasovnih poruka na kojem nije moguóe nup*uiti
zvuðni zapis, povjerljiva osoba i tijelo nadleZno za vanjsko prijavljivanje imajupravo
evidentirati usmenu prijavu u obliku toðnog zapisa razgovora koji zapisuj. á.¡.iutnit
odgovoran za postupanje s prijavom.

5. Ako prijavitelj zatraùi sastanak, povjerljiva osoba ima pravo evidentirati sastanak na
jedan od sljedeóih naðina:

a) zvuðnim zapisom razgovorau trajnom i dostupnom obliku ili
b) toðnim zapisnikom sa sastanka koji izraduju djelatnici odgovorni za postupanje
s prijavom.

6. Povjerljiva osoba ponudit óe prijavitelju moguónost provjere i ispravka prijepisa poziva
iz stavka 3. ovoga ðlanka, zapisnika rczgovora iz stavka 4. ovoga ðlanka i zapisnika sa
sastanka iz stavka 6. ovoga ðlanka, kao i moguónost potvrde toðnosti potpisom.

Poduzimanje nuZnih mjera
Clanak 16.

Povjerljiva osoba duùnaje za5tititi prijavitelja nepravilnosti od Stetne radnje i poduzeti
nuZne mjere radi zaustavljanja Stetnih radnji i otklanjanja njenih posljedicã, ðuvati
podatke zaprimljene u prijavi od neovla5tenog otkrivanja, osim ako to nije suprotno
zakonu, poduzeti mjere radi otklanjanja utvrdenih nepravilnosti.

I
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2. U smislu poduzimanja nuZnih mjera za zaustavljanje nepravilnosti i otklanjanje
nepravilnosti, povjerljiva osoba treba o tome obavijestiti nadleZne osobe kõd
poslodavca (rukovoditelje, direktora, nadzorni odbor i sl.) zavisno od razine i teZine
nepravilnosti i traZiti da se nepravilnosti hitno otklone.

3. Svi koje je povjerljiva osoba obavijestila o nepravilnosti duZni su iste odmah zaustaviti,
odnosno ukloniti i povjerljivu osobu obavijestiti o uðinjenom.

4' Ako nepravilnosti ne budu rije5ene u primjerenom roku, povjerljiva osoba obavijestit
óe daljnje osobe u hijerarhiji.

5. Povjerljiva osoba neóe postupiti prema stavku 4. ovoga ðlanka ako ocijeni da bi
postupak iz stavka 2. ovoga ðlanka nepovoljno utjecao na otklanjanje nepravilnosti,
dakle ako su osobe koje bi trebalo obavijestiti upravo ukljuðene u nepravilnosti, nego
óe uputiti prijavitelja da o nepravilnostima obavijesti putem vanjskog prijavljivanja.

Poduzimanje mjera s obzirom na karakter nepravilnosti
Clanak 17.

S obzirom na karakter utvrdenih nepravilnosti (sumnja na kazneno djelo, prekrsaj ili
druga vrsta nepravilnosti), povjerljiva osoba poduzima i sljedeóe mjere:

u sluðaju utvrdenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, predmet
s dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadleZnom drZavnom odvjetni5tvu,
u sluðaju utvrdenih nepravilnosti koje imaju obiljeZje prekr5aja, obavje5tava se
nadleZno ministarstvo, inspektorat i sl.,
u sluðaju utvrdenih nepravilnosti za koje nisu propis ane kazne, predlaùe mjerc za
otklanj anj e nepravilnosti.

Cuvanje podataka o prijavitetju
Clanak 18.

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

2. Povjerljiva osoba duLna je prije poðetka obavljanja poslova zaátite prijavitelja
nepravilno sti potpi sat i izj av u o povj erlj ivosti.

3. Dokumentacijavezanaza postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se u prostore
za p oL:n anu o s i gurane od neovla5teno g pri stupa.

4. Povjerljiva osoba duùnaje i po prestanku obavljanja duZnosti povjerljive osobe, pa i
nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca, ðuvati povjerljivost podatakazaioje
je doznala tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.

5. Osobni podaci sadrZani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti ðuvaju se I
godinu od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okonðanja sudskog postupka
za zaÉtitu prij avitelja nepravilnosti.

6. Odavanje podataka o prijaviteljubezpristanka te osobe, odnosno bezizrióitezakonske
obveze u sluZbenom vanjskom postupku od strane povjerljive osobe, predstavlja njeno
te5ko kr5enje ugovornih obveza.

Zab r ana s p rj eõ av a nia#tf 
ili" 

a n j a n e p rav i I n o s ri

1 . Zabranjeno j e sprj eðavanj e prij avlj ivanj a nepravilnosti.
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Krðenje ugovornih obveza
Clanak 20.

1. Svako djelovanje bilo kojeg radnika kod poslodavca protiv povjerljive osobe s ciljem
njenog onemoguóavanja i sprjeðavanja u djelovanju kao povjerljive osobe predstavlja
te5ko kr5enje ugovornih obveza.

2. Nepostupanje po opravdanoj prijavi povjerljive osobe, odnosno izbjegavanje
postupanja, zataÉkavanje, uni5tavanj e dokaza i sl. predstavlja teðku povredu ugõuornih
obveza.

3. Svako djelovanje bilo kojeg radnika kod poslodavca protiv prijavitelja s ciljem da se
onemoguói u prijavi i davanju dokazai sl. ili s ciljem da ga se kazni,omete, uznemirava
i sl. radi prijave predstavlja teZu povredu ugovornih obveza.

4. U sluðaju postupanja protiv prijavitelja na naðin iz stavka 1. ovoga ðlanka, poslodavac
óe radnika-prijavitelja zaÉtititi otkazujuói ugovore o radu radnicima koji prijavitelja
sprjeðavaju,kaùnjavaju ili uznemiruju ili óe ih premjestiti na drugo mjesto rada.

5. Samog prijavitelja poslodavac óe premjestiti na drugo mjesto rada samo na prijaviteljev
izriöiti zahtjev.

6' Poslodavac óe u situaciji iz stavka 3. i 5. prijavitelju omoguóiti i plaóeni dopust dok se
ne srede uvjeti zanastavaknormalnog rada.

Moguónosti prijavljivanja
Clanak 21.

1. Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti svaki radnik moùe uðiniti pred povjerljivom
osobom.

2. Ako bilo koja osoba prijavu nepravilnosti umjesto povjerljivoj osobi dostavi nekoj
drugoj osobi kod poslodavca (ðlanu uprave, tajniku, sindikalnom povjereniku i sl.), tadã
se ne radi o prijavi nepravilnosti u smislu Zakonao zaðtiti prijavitelja nepravilnosti, ali
su te osobe koje su dobile prijavu duZne o tome obavijestiti povjerljivu osobu, ðuvati
podatke o prijavitelju i poduzeti mjere za otklanjanje nepravilnosti koje su u njihovoj
nadleZnosti, odnosno obavijestiti nadleZne radnike da otklone nepravilnosti.

3. zataÉkavanje podataka predstavlja tesku povredu ugovorne obveie.

Objava i dostava Pravilnika
Clanak22.

1. Ovaj Pravilnik donesen je na naðin na koji se, sukladn o Zakonuo radu, donose pravilnici
o radu.

2. Ovaj Pravilnik objavit óe se na mreZnoj stranici (www.hazu.hr) i na oglasnoj ploði te óe
se dostaviti svakom pojedinom radniku putem sluzbene e-poðte.

pilsrsmÑx \

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploði

Broj: I 0- 1 94 -l I 6-2022.
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