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Osijek, 1. srpnja 2022. 

 

Na temelju članka 15. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja 

povjerljive osobe na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek te članka 22. Statuta 

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst, dekan Fakulteta upućuje  

 

POZIV  
za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje 

nepravilnosti na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek  
 

1. Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek.  

2. Prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe može 

podnijeti u pisanom obliku sindikalni povjerenik koji je preuzeo prava i obveze 

radničkog vijeća (dalje: sindikalni povjerenik) ili najmanje dvadeset posto (20 %) 

zaposlenika zaposlenih na Fakultetu. 

3. Poziva se sindikalni povjerenik, odnosno zaposlenici Prehrambeno-tehnološkog 

fakulteta Osijek da u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog Poziva predlože 

povjerljivu osobu te zamjenika povjerljive osobe iz reda zaposlenika Fakulteta.  

4. Kada je predlagatelj skupina zaposlenika (najmanje 20 % zaposlenika), prijedlog mora 

sadržavati imena, prezimena i potpise tih  zaposlenika. 

5. Sindikalni povjerenik ili skupina zaposlenika koji predlažu povjerljivu osobu i 

zamjenika povjerljive osobe trebaju prethodno dobiti pisanu suglasnost za 

imenovanje, koja se zajedno s prijedlogom dostavlja dekanu. 

6. Nakon proteka roka od petnaest (15) dana od poziva za predlaganjem povjerljive 

osobe dekan će, na temelju pravovaljanog prijedloga, imenovati povjerljivu osobu i 

njezina zamjenika.  

7. Ukoliko prijedlog za imenovanjem povjerljive osobe i njezina zamjenika nije dan,  

dekan će imenovati povjerljivu osobu i njezina zamjenika bez prijedloga sindikalnog 

povjerenika, odnosno najmanje 20 % zaposlenika zaposlenih na Fakultetu .  

8. Ovaj poziv objavit će se na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta 

Osijek. 

 

                    Dekan 

 

prof. dr. sc. Jurislav Babić 
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Povjerljiva osoba je dužna: 
 

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

 

⎯ poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o 
prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku 
prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana 
podnošenja prijave. 

 

⎯ bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema 
sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena na Fakultetu. 

 
⎯ bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave. 

 
⎯ pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o 

zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o 
prijavi. 

 
⎯ čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog 

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

⎯ pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom 
tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili 
agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti. 

 


