
KOMUNALNO-ZABOK d.o.o., Zivtov trg 3, Zabok ( u daljnjem tekstu: „Društvo“ ) 

zastupano po direktoru Rajku Turk inž. građ. donosi dana 30.10.2019.g. slijedeću:  

ODLUKU  

O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE 

 

Članak 1.  

ANKICA LADIŠIĆ, ŠPIČKOVINA 43, 49210 ZABOK, OIB:51403646363, na radnom 

mjestu rukovoditeljica financija, temeljem Odluke o imenovanju osobe za nepravilnosti broj 

3487-2/2008. od 15.12.2008.g., te sukladno čl.16.st.2. Odluke o proglašenju Zakona o 

izmjenama i dopunama zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 

102/2019) imenuje se Povjerljivom osobom u društvu Komunalno-Zabok d.o.o., Zivtov trg 3, 

Zabok. 

Članak 2.  

Povjerljiva osoba dužna je: 

 

- zaprimiti prijavu nepravilnosti 

- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja 

prijave 

- 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 

- prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju 

prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem 

- 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 

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

ovoga članka odmah nakon njegova završetka 

- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o 

zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi 

- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od 

neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno 

zakonu. 

 

Članak 3.  

Društvo jamči Povjerljivoj osobi da neće biti stavljana u  nepovoljan položaj. 

Povjerljiva osobo neovisna je u poduzimanju svih dužnosti Povjerljive osobe. 

Povjerljiva osoba dužna je svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smije zlouporabiti 

svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti. 

 



Članak 4.  

Povjerljiva osoba dužna je čuvati podatke o identitetu  i podatke iz prijave nepravilnosti na 

temelju kojih bi se mogao otkriti identitet  prijavitelja nepravilnosti te iste ne smiju učiniti 

dostupnima trećim osobama osim ako prijavitelj nepravilnost pristane na otkrivanje tih 

podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti, sve u 

skladu sa propisima i internim aktima Društva o zaštiti osobnih podataka.   

Povjerljiva osoba u postupku po prijavi nepravilnosti, prilikom  utvrđivanja činjenica, 

uključujući prikupljanja izjava radnika i drugih osoba, dužna je provoditi na način kojim jamči 

tajnost postupka i zaštitu svake osobe u skladu sa propisima i internim aktima Društva o zaštiti 

osobnih podataka.   

Članak 5.  

Službeni kontakt podaci Povjerljive osobe su: 

e-mail: ankica@komunalno-zabok.hr 

T: 049 503 358 

 

 

Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na www komunalno-zabok.hr.   

 

        Komunalno-Zabok d.o.o.  

                                    Direktor:  

                                    Rajko Turk inž.građ. 

 


