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Urbroj: 27/20-29
U Osijeku, 3.07.2020.

Temeljem članka 4. stavka 3. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i
imenovanja povjerljive osobe Poljoprivrednog instituta Osijek, ravnatelj Instituta objavljuje

POZIV
za dostavu prijedloga za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje
prijavljivanje nepravilnosti
I.
Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Poljoprivrednog instituta Osijek (u nastavku: Instituta).
II.
Povjerljiva osoba sukladno odredbama Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja
nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Instituta, zaprima prijave nepravilnosti, provodi
postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja
nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku,
vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama te poduzima nužne mjere s obzirom na karakter
nepravilnosti i poduzima druge radnje propisane Pravilnikom Instituta i Zakonom o zaštiti
prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19).
III.
Ovim pozivom pozivamo sve radnike Instituta da u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva
predlože povjerljivu osobu.
IV.
Prijedlog mora podržati najmanje 20% radnika Instituta, odnosno najmanje 48 radnika (na dan
3.07.2020. zaposleno je 238 radnika na određeno i neodređeno vrijeme).
V.
Ako više grupa od po najmanje 20% radnika predloži ravnatelju Instituta kao poslodavcu različite
osobe, ravnatelj Instituta će za povjerljivu osobu imenovati onu osobu koju je predložilo više
radnika, a ako se radi o istom broju radnika, onda će između ta dva ili više prijedloga povjerljivu
osobu izabrati ravnatelj Instituta.
VI.
Prijedlog mora sadržavati potpise najmanje 20% radnika koji predlažu povjerljivu osobu.

Pisani prijedlog mora sadržavati i pisani pristanak radnika/ce koji/a se predlaže za povjerljivu
osobi.
VII.
Ako u roku od 15 dana od dana objave ovog poziva, najmanje 20% radnika Instituta ne dostavi
svoj pisani prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ravnatelju Instituta, ravnatelj Instituta će
sukladno odredbi članka 17. st. 2 Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i čl. 4. Pravilnika
Instituta, sam imenovati povjerljivu osobu.
VIII.
Ovaj poziv objavit će se na službenoj internetskoj stranici Instituta, na oglasnim pločama Instituta
i dostavit će se na e-mail adrese predstojnicima Odjela/rukovoditeljima Službi/Radne jedinice s
molbom da o pozivu obavijeste sve radnike pojedine ustrojstvene jedinice.

Ravnatelj
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