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Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti 

(»Narodne novine« broj 17/19.) i članka 69 . Statuta  Medicinske škole,  Školski 

odbor na svojoj  sjednici održanoj dana  20.    prosinca 2019. godine, donio je:  

PRAVILNIK 

O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I 

IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE MEDICINSKE ŠKOLE 

 

Članak 1. 

(1)Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti u  Medicinskoj školi, Šibenik, Ante Šupuka 29,  (u daljnjem 

tekstu: škola), imenovanju povjerljive osobe i zamjenika, postupanja u slučaju 

sumnje u nepravilnosti, zaštita prijavitelja nepravilnosti i način evidentiranja, 

obrade i čuvanja podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti.  

(2)Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na nepravilnosti koje su 

regulirane Etičkim kodeksom neposrednih nositelja odgojno – obrazovne 

aktivnosti i koje su u nadležnosti Etičkog povjerenstva.  

Članak 2. 

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i 

odnose se na osobe oba spola.  

Članak 2. 

(1)Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje 

javnim dobrima,  javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje 

predstavljaju ugrožavanje javnog interesa, a koje su povezane s obavljanjem 

poslova u školi.  

(2)Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su 

povezane s obavljanjem poslova u školi.  

(3)Povjerljiva osoba je radnik škole imenovan za zaprimanje prijava 

nepravilnosti i vođenje postupka u svezi s prijavom nepravilnosti.  
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(4)Štetna radnja je svako činjenje ili nečinjenje u vezi s prijavom nepravilnosti 

kojom se prijavitelju nepravilnosti ili povezanim osobama ugrožavaju ili 

povređuju prava, odnosno kojim se te osobe stavljaju u nepovoljan položaj.  

(5)Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu. 

 

Članak 3. 

(1)Povjerljiva osoba je dužna pratiti promjene zakona kojim se uređuje zaštita 

prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu 

prijavitelja nepravilnosti, sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na 

zaštitu prijavitelja nepravilnosti  

(2)U svrhu prijavljivanja nepravilnosti, povjerljiva osoba zainteresiranoj osobi 

kao mogućem prijavitelju pruža informacije o postupku podnošenja prijave i 

ispitivanja prijave. 

(3) Uz poslove utvrđene Zakonom ,povjerljiva osoba/zamjenik povjerljive osobe 

je dužan  radnike škole pravovremeno obavještavati o obvezama,  promjenama 

vezanim za prijavljivanje nepravilnosti, a najmanje jednom godišnje na Skupu 

radnika, radnike obavijestiti o stanju i novostima vezanim za zaštitu prijavitelja 

nepravilnosti.  

Članak 4. 

(1)Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem 

prijave povjerljivoj osobi.  

(2)Povjerljiva osoba dužna je zaprimiti prijavu nepravilnosti i osnovati spis (spis 

predmeta po podnesenoj prijavi sadrži: podatke o prijavitelju, opis nepravilnosti 

i informacije o osobi na koju se nepravilnost odnosi, datum primitka prijave, 

odnosno uočavanja nepravilnosti i prikupljenu dokumentaciju tijeka postupka).  

(3)Povjerljiva osoba je dužna ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 

šezdeset dana od dana zaprimanja prijave na način da  organizira i provede 

postupak za utvrđivanje svih bitnih činjenica i okolnosti vezanih za podnesenu 

prijavu.  

(4)Po zaprimljenoj prijavi, upućuje zahtjev za očitovanjem, s definiranim rokom 

očitovanja, osobi na koju se prijava nepravilnosti odnosi, kao i ravnatelju.  
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(5)Po zaprimljenom očitovanju, povjerljiva osoba sastavlja pisano izvješće o 

poduzetim radnjama i utvrđenim činjenicama. 

(6)Ukoliko smatra da je prijava osnovana, povjerljiva osoba  dužna je u izvješću 

predložiti  daljnje korake i radnje za rješavanje utvrđenih nepravilnosti.  

(7)Pisano izvješće dostavlja se ravnatelju.  

(8)Kada je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za 

razrješenje pravog stanja stvari, kada u postupku sudjeluju osobe s protivnim 

interesima, te radi omogućavanja osobama ostvarenja i zaštite njihovih prava i 

pravnih interesa, povjerljiva osoba provest će ispitni postupak.  

(10)Povjerljiva osoba će u ispitnom postupku odrediti izvođenje dokaza kada 

nađe da je to potrebno radi razrješenja stvari te upotpuniti činjenično stanje i 

izvoditi dokaze o činjenicama koje prije nisu bile iznesene ili još nisu utvrđene, 

a potrebne su radi utvrđivanja pravog stanja stvari.  

(11)Nakon provedenog postupka, povjerljiva osoba donosi pisanu odluku o 

osnovanosti prijave te predlaže ravnatelju poduzimanje mjera radi otklanjanja 

utvrđenih nepravilnosti.  

(12)Ako se nepravilnost može riješiti u Školi, ravnatelj  će naložiti radniku u čiji 

opis poslova spada  prijavljena nepravilnost  da poduzme radnje radi otklanjanja 

nepravilnosti, te druge radnje kako se nepravilnost ne bi ponovila.   

Članak 5. 

(1)Sve osobe uključene u primanje i rješavanje prijave dužne su štititi identitet 

prijavitelja za vrijeme i po prestanku obavljanja dužnosti, pa i nakon prestanka 

radnog odnosa , osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih 

podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja 

nepravilnosti.  

(2)Prilikom rješavanja prijave, svi radnici škole dužni su pružiti stručnu  pomoć 

povjerljivoj osobi.   

Članak 6. 

(1)Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv škole, 

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

nepravilnosti koje se prijavljuju.  
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(2)U slučaju da prijava ne sadrži podatke potrebne za postupanje, povjerljiva 

osoba će prijavitelja upozoriti na otklanjanje nedostataka u prijavi, u roku od 5 

dana od dana dostave prijave.  

 (3)U slučaju da prijavitelj u danom roku iz stavka 2. ovog članka ne ispravi 

prijavu, povjerljiva osoba će prijavu odbaciti i o tome pisano izvijestiti 

prijavitelja.  

(4)Anonimne prijave neće se razmatrati.  

Članak  7. 

(1)Povjerljiva osoba je  radnik škole koji ima ugovor o radu na određeno, 

neodređeno, puno ili nepuno radno  vrijeme.  

(2)Za povjerljivu osobu ne može biti imenovana osoba kojoj je izrečena mjera 

upozorenja na obveze iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza ugovora o radu, 

osim ako nije istekao rok sukladno Kolektivnom ugovoru u kojem se izrečena 

mjera briše.  

Članak 8. 

(1)Povjerljivu osobu i njenog zamjenika imenuje ravnatelj odlukom, uz njihov 

prethodni pisani pristanak.  

(2)Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe ravnatelj podnosi najkasnije u roku 

od  90 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.  

(3)Škola (ravnatelj) na oglasnoj ploči škole objavljuje  Poziv za prijedloge 

imenovanja osobe zadužene za nepravilnosti.  

(4)U Pozivu se obvezno mora naznačiti da predloženi radnik mora imati 

najmanje podršku najmanje 20% radnika Škole.  

(5)Rok za podnošenje prijedloga iznosi najmanje 8 dana od dana objave Poziva 

na oglasnoj ploči škole.  

(6)Osoba se može prijaviti sama na propisanom obrascu koji je sastavni dio 

ovog Pravilnika i sama prikuplja potpise prijedloga/suglasnosti.   

(7)Osoba se može predložiti i putem Radničkog vijeća kada Sindikalni 

povjerenik u funkciji Radničkog vijeća saziva sjednicu na kojoj se predlaže 

povjerljiva osoba.  
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(8)Izbor povjerljive osobe vrši se na sjednici Radničkog vijeća. Sindikalni 

povjerenik u funkciji Radničkog vijeća predaje ispunjeni obrazac prijedloga sa 

popunjenim svim traženim elementima.  

(9)Ako obrazac Prijave nije propisno ispunjen i/ili nedostaju pojedini elementi, 

obrazac će biti vraćen, a podnositelj je dužan u roku od 3 radna dana ispraviti 

nepravilnosti.  

(10)Ako ravnatelj dobije dvije ili više prijava za povjerljivu osobu, za unutarnje 

prijavljivanje imenovat će se osoba koju je predložio najveći broj radnika Škole, 

odnosno onaj koji ima najveću potporu.  

(11)U slučaju da su dvije ili više osoba predloženi od istog broja radnika, 

ravnatelj će donijeti odluku samostalno između te dvije osobe.  

(12)U slučaju da je jedan radnik predložio više osoba, njegov prijedlog će se 

izuzeti iz popisa prijedloga.  

(13)U slučaju da se nitko ne prijavi i da Radničko vijeće ne predloži nijednog 

kandidata, ravnatelj će povjerljivu osobu imenovati samostalno, uz prethodnu 

suglasnost povjerljive osobe.  

(14)Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njenog zamjenika obvezno sadrži 

sljedeće podatke: ime i prezime i adresu elektroničke pošte, a objavljuje se na 

Internet stranicama škole.   

(15)Povjerljiva osoba i zamjenik povjerljive osobe dužne se prije početka 

obavljanja poslova potpisati Izjave o povjerljivosti.  

Članak  9. 

(1)Zamjenika povjerljive osobe, ravnatelj imenuje na pisani prijedlog povjerljive 

osobe, koji ne može biti osoba čijem se imenovanju usprotivi najmanje 20% 

zaposlenika.  

(2)Nakon podnošenja prijedloga za imenovanje zamjenika povjerljive osobe, isti 

se objavljuje na oglasnoj ploči škole. Ako radnici nisu suglasni s imenovanjem 

predložene osobe, dužni su u roku od 8 radnih dana podnijeti ravnatelju Izjavu 

da nisu suglasni s imenovanjem predložene osobe.  

(3)Po isteku roka ako se imenovanju nije usprotivilo najmanje 20 % radnika, 

ravnatelj će imenovati zamjenika povjerljive osobe.  
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(4)Ako se imenovanju usprotivilo više od 20% radnika, povjerljiva osoba dužna 

je predložiti drugu/novu osoba za zamjenika.  

(5)Zamjenik povjerljive osobe mora ispunjavati uvjete za povjerljivu osobu.  

(6)Povjerljiva osoba je dužna podnijeti prijedlog iz stavka 1. ovog članka, 

najkasnije u roku  30  dana od dana imenovanja.  

(7)Zamjenik povjerljive osobe ima sva prava i dužnosti povjerljive osobe 

tijekom obavljanja poslova povjerljive osobe.  

(8)U slučaju da niti povjerljiva osoba, niti zamjenik povjerljive osobe nisu u 

mogućnosti obavljati poslove, ravnatelj će imenovati treću osobu za povjerljivu 

osobu na rok ne duži od 30 dana.  

Članak  10. 

(1)Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe razrješava ravnatelj 

odlukom.  

(2)U slučaju razrješenja povjerljive osobe, ravnatelj je dužan pismeno 

obrazloženje razrješenja dostaviti sindikalnom povjereniku s ovlastima 

Radničkog vijeća.  

(3)U slučaju razrješenja zamjenika povjerljive osobe, ravnatelj je dužan pismeno 

obrazloženje razrješenja dostaviti povjerljivoj osobi.  

Članak 11. 

(1)Povjerljiva osoba se može opozvati/ razriješiti  

 ako bude prijavljena za nepravilnosti 

 ako je član uže ili šire obitelji prijavljen za nepravilnosti 

 ako sam to zatraži  

 ako bude imenovan za ravnatelja 

 ako povuče suglasnost   

 aa prijedlog  20% radnika škole 

 ako ne izvršava poslove u skladu sa Zakonom  o zaštiti prijavitelja 

nepravilnosti ( NN 17/19) ili ovim Pravilnikom 

 



Pravilnik  nepravilnosti 2019.                                                                                                               7 
 

(2)U slučaj da povjerljiva osoba i/ili zamjenik povjerljive osobe ne izvršava 

svoje obveze u skladu sa Zakonom  o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ( NN 

17/19) ili ovim Pravilnikom,  o  razrješenju odlučuje ravnatelj.  

(3)Prijedlog za razrješenjem povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe 

mora biti obrazložen i u slučaju da opoziv traže radnici Škole, dostavlja se 

ravnatelju putem obrasca u prilogu.  

(4)Razrješenje povjerljive osobe i/ili zamjenika povjerljive osobe izvršava se u 

roku od 8 radnih dana od dana saznanje za zahtjev ili navedeni događaj.   

Članak 12. 

Zamjenik povjerljive osobe mijenja povjerljivu osobu u slučaju privremene 

spriječenosti za rad, a najduže 30 radnih dana.   

Članak 13. 

Zamjenik povjerljive osobe može se opozvati:  

 ako bude prijavljena za nepravilnosti 

 ako je član uže ili šire obitelji prijavljen za nepravilnosti 

 ako sam to zatraži  

 ako povuče suglasnost  

 ako bude imenovan za ravnatelja 

 ako to zatraži povjerljiva osoba koja ga je predložila  

 ako ne izvršava poslove u skladu sa Zakonom  o zaštiti prijavitelja 

nepravilnosti ( NN 17/19) ili ovim Pravilnikom 

Članak 14. 

(1)Škola će razriješiti povjerljivu osobu i/ili njegovog zamjenika u slučaju 

privremene spriječenosti za rad i/ili izbivanja s rad dužeg od  45 radnih dana 

(duže bolovanje, rodiljni ili roditeljski dopust, neplaćeni dopust, …).   

(2)Ukoliko povjerljivoj osobi i/ili zamjeniku povjerljive osobe prestane radni 

odnos u školi, škola je dužna imenovati povjerljivu osobu i/ili zamjenika 

povjerljive osobe u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.  

Članak 15. 

(1)Povjerljiva osoba dužna je sve zaprimljene prijave upisati u Očevidnik 

prijava nepravilnosti (u daljnjem tekstu: očevidnik).  
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(2)Očevidnik prijava nepravilnosti sadrži  najmanje podatke  o:  

 podnositelju prijave  

 datumu podnošenja prijave  

 kratkom sadržaju prijave  

 radnjama koje su poduzete 

 datumima kada su te radnje poduzete   

 te o drugim bitnim činjenicama vezanima uz prijavu 

(3)Očevidnik se vodi u pisanom ili elektroničkom obliku.  

(4)Povjerljiva osoba dužna je ažurno voditi evidenciju o zaprimljenim 

prijavama.  

(5)Na temelju očevidnika povjerljiva osoba sastavlja Godišnje izvješće o 

nepravilnostima i dostavlja ga ravnatelju i Školskom odboru najkasnije 90 dana 

od kraja tekuće godine.  

Članak  16. 

(1)Ravnatelj mora povjerljivoj osobi omogućiti rad i nesmetano djelovanje kao 

povjerljivoj osobi i u tom smislu ne smije je rasporediti na mjesto rada, smjenu i 

sl. koji bi onemogućili ili bitno otežali njeno djelovanje.   

(2)Zbog svojeg djelovanja u dobroj vjeri kao povjerljiva osoba, ista ne smije 

trpjeti nikakve štetne posljedice. Ravnatelj je dužan, u skladu s potrebama i 

mogućnostima, osigurati povjerljivoj osobi odgovarajuću izobrazbu u svrhu što 

kvalitetnijeg obavljanja zadaća povjerljive osobe. Povjerljiva osoba dužna je 

sudjelovati u programima izobrazbe koji se odnose na zaštitu prijavitelja 

nepravilnosti. 

(3)Ravnatelj ne smije utjecati ili pokušati utjecati na postupanje povjerljive 

osobe i/ili njezina zamjenika prilikom poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti 

potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. 

(4)Ravnatelj ne smije povjerljivu osobu i/ili njezina zamjenika staviti u 

nepovoljan položaj.  

Članak  17. 



Pravilnik  nepravilnosti 2019.                                                                                                               9 
 

(1)Svako djelovanje protiv povjerljive osobe s ciljem njenog onemogućavanja i 

sprječavanja u djelovanju kao povjerljive osobe, predstavlja teško kršenje 

ugovornih obveza.  

(2)Nepostupanje po opravdanoj prijavi povjerljive osobe, odnosno izbjegavanje 

postupanja, zataškavanje, uništavanje dokaza i sl. predstavlja tešku povredu 

radne obveze.  

Članak 18. 

(1)Prijavitelj nepravilnosti koji ima opravdane razloge vjerovati da su 

prijavljene informacije točne i da su obuhvaćene područjem primjene Zakona o 

zaštiti prijavitelja nepravilnosti,  ni na koji način ne smije biti stavljen u  

nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti. 

(2)Stavljanjem u nepovoljan položaj prijavitelja nepravilnosti smatra se: otkaz 

ugovora o radu, prestanak službe, uznemiravanje, nemogućnost napredovanja, 

neisplata i smanjenje plaće i drugih naknada, pokretanje stegovnog postupka, 

izricanje stegovnih mjera ili kazni, uskrata radnih zadataka, promjena radnog 

vremena, onemogućavanje obrazovanja i stručnog usavršavanja, neisplata 

nagrada i otpremnina, raspored ili premještaj na drugo radno mjesto, 

nepoduzimanje mjera radi zaštite dostojanstva radnika zbog uznemiravanja od 

drugih osoba, proizvoljno upućivanje na zdravstvene preglede ili preglede radi 

ocjene radne sposobnosti i druga nepovoljna postupanja. 

(3)Prijava nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i 

ovom Pravilniku, neovisno o kojoj vrsti prijavljivanja u smislu Zakona o zaštiti 

prijavitelja nepravilnosti, ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne. 

Članak  19. 

(1)Svako djelovanje protiv prijavitelja s ciljem da se onemogući u prijavi i 

davanju dokaza i sl. ili s ciljem da ga se kazne, omete, uznemirava radi prijave 

predstavlja težu povredu radne obveze.  

(2)U slučaju postupanja protiv prijavitelja na način iz stavka 1. ovoga članka, 

ravnatelj će radnika zaštititi na odgovarajući način.  

(3)Podacima iz prijave nepravilnosti pohranjenima u sustavu poslodavca može 

pristupiti samo povjerljiva osoba putem korisničkog imena i lozinke za pristup 

predmetima za koje je zadužena.  
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(4)Dokumentacija vezana za postupak po prijavama nepravilnosti pohranjuje se 

u prostore za pohranu osigurane od neovlaštenog pristupa.  

Članak 20. 

Povjerljiva osoba i njegov zamjenik tijekom obavljanja poslova dužni su 

postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679  Europskog parlamenta i Vijeća od 

27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka 

i o slobodnom kretanju takvih podataka.  

Članak 21. 

Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o 

kojima ima saznanja i koje smatra istinitim u trenutku prijavljivanja 

nepravilnosti. 

Članak 22. 

(1)Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti. 

(2)Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja: 

 dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita 

 uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu 

korist 

 poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu 

poslodavcu. 

Članak 23. 

(1)Ako se nepravilnost ne riješi s poslodavcem, povjerljiva osoba prijavu o 

nepravilnosti prosljeđuje  tijelima nadležnim za postupanje prema sadržaju 

prijave.  

(2)S obzirom na karakter utvrđenih nepravilnosti (sumnja na kazneno djelo, 

prekršaj ili drugu vrstu nepravilnosti), povjerljiva osoba poduzima sljedeće 

mjere:  

 u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje postoji sumnja na kazneno djelo, 

predmet s dokazima u prilogu dostavlja na postupanje nadležnom 

državnom odvjetništvu, 

 u slučaju utvrđenih nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja, 

obavještava se nadležno ministarstvo, inspektorat i sl.  
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 u slučaju utvrđenih nepravilnosti za koje nisu propisane kazne, nalaže 

mjere za otklanjanje nepravilnosti. 

(3)O podnesenoj prijavi nepravilnosti povjerljiva osoba obavještava pučkog 

pravobranitelja u roku od 30 dana od proteka roka od 60 dana od zaprimanja 

prijave, s naznakom jesu li prava prijavitelja nepravilnosti bila ugrožena te kako 

su bila zaštićena.  

Članak 24. 

Rješavanje nepravilnosti koje se odnose na proračunska sredstva i/ili sredstva iz 

fondova Europske unije, treba biti u skladu s propisima kojima se uređuju 

područja upravljanja nepravilnostima vezanim uz proračunska sredstva i/ili 

sredstva iz fondova Europske unije. 

Članak 25. 

Ovaj Pravilnik objavit će se na web stranici škole.  

Članak 26. 

Na pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom primjenjivat će se odredbe 

Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.  

Članak 27. 

Ovim pravilnikom ne utječe se niti ograničava pravo na vanjsko prijavljivanje 

(prijavljivanje pučkom pravobranitelju), niti na pravo na javno razotkrivanje 

(prijavljivanje javnosti) sukladno zakonima i drugim propisima koji to pravno 

područje uređuju, kao niti na primjenu bilo kojeg drugog pravno obvezujućeg 

propisa koji uređuje pravo na slobodu izražavanja. 

Članak 28. 

(1)Tumačenja odredbi ovog Pravilnika daje Školski odbor.  

(2)Tumačenja svih spornih pitanja vezanih uz primjenu ovog Pravilnika trebaju 

se temeljiti na cilju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a to je učinkovita 

zaštita prijavitelja nepravilnosti koja uključuje i osiguravanje dostupnih i 

pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.  

Članak 29. 
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Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči  

Medicinske škole.  

 

KLASA: 003-05/19-01/7 

URBROJ: 2182/1-12/2-8-06-19-1 

U Šibeniku,  20. prosinca 2019. 

Predsjednica  Školskog odbora 

Gorana Radić Jelovčić, prof.  

              

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Medicinske škole  23. prosinca 

2019.  te   isti dana  31. prosinca 2019.  stupa  na snagu. 

 

Ravnateljica:  

Aleksandra Acalin, dipl. inž.   
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OBRAZAC –Prijava nepravilnosti  

(sadržaj prijave nepravilnosti iz članka 15. Zakona) 

   

Podaci o podnositelju prijave nepravilnosti:  

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

   

Podaci o osobi/osobama na koje se prijava nepravilnosti odnosi:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

   

Opis nepravilnosti koja se prijavljuje:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

   

Datum podnošenja prijave:  _________________________  

 

Vlastoručni potpis: ______________________________  

 

Popratna dokumentacija:  

________________________  

________________________  

________________________ 
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Obrazac: Opoziv  

MEDICINSKA ŠKOLA  

ŠIBENIK 

ANTE ŠUPUKA 29 

PRIJEDLOG ZA OPOZIV 

 povjerljive osobe / zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje 

nepraviilnosti 

Predlažemo da se ____________________________________________ opozove  

zbog  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Svojim potpisom suglasan sam opozivom  povjerljivu osobu za unutarnje 

prijavljivanje nepraviilnosti.  

 IME PREZIME OIB:  Potpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

(20 % radnika Škole)  

U Šibeniku, ________________________  
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Obrazac: Prijava 

MEDICINSKA ŠKOLA  

ŠIBENIK 

ANTE ŠUPUKA 29 

 

PRIJAVA  

za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepraviilnosti 

Ime   

Prezime   

OIB:   

Suglasnost - potpis  

Suglasan/na sam imenovanjem za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje 

nepravilnosti.  

Svojim potpisom suglasan sam sa prijedlogom gore navedene osobe za imenovanje 

za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepraviilnosti.  

 IME PREZIME OIB:  Potpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

(20 % radnika Škole)  

U Šibeniku, ________________________  


