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Temeljem članka 3. stavka 1. Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku 

unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti Doma za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković 

KLASA: 012-04/22-02/3 URBROJ: 2117-128-01-22-3 od dana 15. srpnja 2022. godine, 

ravnateljica Doma objavljuje 

 

 

POZIV 

Za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

 

 

1. Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za 

unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Domu za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković.  

 

2. Za povjerljivu osobu Doma za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković predlaže se Nikolina 

Popović, socijalna radnica u Domu a za zamjenicu Antonela Romić-Erceg, radni instruktor. 

 

3. Najmanje 20% zaposlenika Doma za odrasle osobe i rehabilitaciju Metković ili radničko 

vijeće mogu dostaviti prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe 

u roku od 15 dana od objave ovoga poziva, na adresu elektroničke pošte  dom.za.starije@du.t-

com.hr predlože povjerljivu osobu i njezinog zamjenika. 

 

5. Ako najmanje 20% zaposlenika ili radničko vijeće ne predloži povjerljivu osobu, 

ravnateljica će imenovati povjerljivu osobu iz članka 2. ovog poziva  i bez prijedloga. 

Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu 

većeg broja zaposlenika. U slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku zaposlenika, 

prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen. 

 

Prije imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe pribavit će se njihov 

prethodni pristanak. 

 

6. Odluku o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika ravnateljica će donijeti 

najkasnije u roku od 14 dana od proteka roka za dostavu očitovanja na poziv za imenovanje 

povjerljive osobe. 

7. Povjerljiva osoba prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te 

promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave 

nepravilnosti, poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja 

nepravilnosti, poduzima radnje radi ispitivanja nepravilnosti, prosljeđuje prijavu o 

nepravilnosti tijelima ovlaštenima na postupanje ovisno o sadržaju prijave, ako nepravilnost 

nije riješena s poslodavcem, pisanim putem obavještava podnositelja prijave o postupanju po 

prijavi, pruža informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko 

prijavljivanje, kao i nadležnim institucijama, tijelima, uredima nadležnim za postupanje po 
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sadržaju prijave, štiti identitet i podatke iz prijave, pruža prijavitelju nepravilnosti opće 

informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi 

evidenciju o zaprimljenim prijavama. 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                                Ravnateljica 

Vjekoslava Soldo, mag. rehab.educ. 

 
 

 

 


