
POVJERLJIVA OSOBA 

 

Povjerljiva osoba je zaposlenik poslodavca imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i 

vođenje postupka u vezi s prijavom nepravilnosti. 

 

Ime povjerljive osobe u Ministarstvu pravosuđa:  

Ivan Odeljan, tel: 3714 208, e mail: ivan.odeljan@pravosudje.hr  

 

Zamjenik povjerljive osobe u Ministarstvu pravosuđa:  

 

OBVEZE POVJERLJIVE OSOBE 

Povjerljiva osoba dužna je: 

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti 

2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave 

3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja 

nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva 

štetne radnje zbog prijave nepravilnosti 

4. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju 

prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem 

5. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u 

postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva 

6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga 

članka odmah nakon njegova završetka 

7. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o 

zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi 

8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog 

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

(3) Poslodavac ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u nepovoljan položaj 

u skladu s člankom 6. stavkom 2. ovoga Zakona. 

 

PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI 

Prijavitelj nepravilnosti ima pravo na: 

1. zaštitu sukladno postupcima za prijavljivanje nepravilnosti predviđenim ovim Zakonom 
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2. sudsku zaštitu 

3. naknadu štete 

4. zaštitu identiteta i povjerljivosti. 

Osoba iz članka 8. stavka 2. ovoga Zakona nema pravo na zaštitu iz stavka 1. ovoga članka. 

 

POSTUPAK PRIJAVE NEPRAVILNOSTI 

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu. 

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj 

osobi. 

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, 

podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, datum prijave i opis nepravilnosti koja 

se prijavljuje. 

Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u 

elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na zapisnik. 

 

 

 


