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Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi 

Narodne novine broj 18/22, 46/22) i  članka 30. 

Statuta Općine Punitovci („Službeni glasnik 

Općine Punitovci broj: 01/18, 01/21) Općinsko 

vijeće na 11. sjednici održanoj 23. Lipnja 2022. 

godine, donosi 

 

I.  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ 

SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE PUNITOVCI 

ZA 2022. GODINU 

 

Članak 1. 

 

 U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi 

na području Općine Punitovci za 2022. godinu 

(Službeni glasnik Općine Punitovci 02/22) u članku  

1. dodaje se:  
 

Jednokratne pomoći pojedincima i obiteljima 

dodjeljuju se na temelju zamolbe o podmirenju 

osnovnih životnih potreba: troškova lijekova, režija i 

drugo. Odluku o visini pomoći donosi općinska 

načelnica. 

 

Korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se 

griju na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva 

na način da mu se jednom godišnje odobri novčani 

iznos za podmirenje troškova u visini koju odlukom 

odredi Osječko – baranjska županija.  

 

Stipendije redovitim studentima dodjeljuju se 

temeljem natječaja u iznosu od 700,00 kn mjesečno. 

Sufinanciraju se troškovi prijevoza vlakom redovitim 

studentima u iznosu od 25% iznosa mjesečne karte. 

Sufinancirati će se i nabava udžbenika za učenike 

osnovnih škola i radni materijal. 

Općina Punitovci sufinancira projekt „Školski obrok 

za sve“u osnovnoj školi „Josip Kozarac“, Josipovac 

Punitovački u iznosu od 20%. 

 

Pomoć umirovljenicima dodjeljuje se u obliku 

božićnih i uskrsnih poklon paketa. Odluku o visini 

pomoći donosi općinska načelnica.  

 

Naknade za novorođenčad isplaćuje se na temelju 

općeg akta s ciljem pomoći mladim roditeljima. Za 

svasko novorođeno dijete dodijeljuje se iznos od 

3.500,00 kn. 

 

Pomoć mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje 

provodit će se kroz Programe mjera za poticanje 

rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na 

području Općine Punitovci, a za cilj imaju pomoć 

mladim obiteljima koje grade ili kupuju nekretninu na 

području Općine Punitovci. 

  

Općina Punitovci potpisnica je Sporazuma o suradnji 

u provedbi projekta “Stambeni krediti u  funkciji 

poticanja gospodarstva” s Osječko – baranjskom 

županijom po kojem Općina Punitovci sudjeluje u 

subencioniranju kamatne stope stope na odobrene 

kredite hrvatskih državljana koji kupuju kuću ili stan 

u okviru Projekta na području Općine i koji će na 

adresi kupljenog stana ili kuće prijaviti prebivalište s 

jednim postotnim poenom. 

 

Članak 2. 

Ostale Odredbe Programa ostaju ne izmijenjene.  

 

Članak 3. 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Punitovci za 

2022. godinu objavit će se u Službenom glasniku 

Općine Punitovci. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA PUNITOVCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 550-03/22-01/1 

URBROJ: 2158-33-01-22-2  

U Punitovcima, 23. lipnja 2022. godine 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zdenko Perić, dipl.ing. 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ 

broj 143/21) i članka 30. Statuta Općine 

Punitovci („Službeni glasnik Općine Punitovci“ 
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broj 01/18, 01/21), Općinsko vijeće Općine 

Punitovci na 11. sjednici održanoj dana 23. lipnja 

2022. godine, donosi 

 

 

ETIČKI KODEKS NOSITELJA 

POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI 

PUNITOVCI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje 

sukoba interesa između privatnog i javnog 

interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog 

vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela 

koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te 

druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba 

interesa. 

 

Članak 2. 

Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, 

objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u 

obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i 

članova radnih tijela Općinskog vijeća, 

promicanje  etičnog ponašanja i vrijednosti koje 

se zasnivaju na temeljnim društvenim 

vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim 

običajima te jačanje povjerenja građana  u 

nositelje vlasti na lokalnoj razini. 

 

Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene 

razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa 

i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s 

naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, 

nepristranost, objektivnost i odgovornost u 

obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i 

članova radnih tijela Općinskog vijeća. 

  

Članak 3. 

Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja 

članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 

Općinskog vijeća odnose se i na općinskog 

načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih 

dužnosti). 

 

Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. 

Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 

3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe 

koje je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na 

sjednicu Općinskog vijeća. 

 

Članak 4. 

U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi 

imaju sljedeće značenje: 

1.  diskriminacija je svako postupanje kojim se 

neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 

mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od 

druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju 

rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, 

spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, 

političkoga ili drugog opredjeljenja, bračnog 

stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, 

rođenja, društvenog položaja, članstva ili 

nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, 

tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na 

temelju privatnih odnosa sa službenikom ili 

dužnosnikom Općine Punitovci. 
2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug 

nositelja političke dužnosti, životni partner i 

neformalni životni partner, njegovi srodnici po 

krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i 

posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim 

osnovama i okolnostima opravdano mogu 

smatrati interesno povezanima s nositeljem 

političke dužnosti 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj 

nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, 

najam, koncesije i koncesijska odobrenja, 

potpore za zapošljavanje i poticanje 

gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, 

sufinanciranje prava iz programa javnih potreba  

i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna 

Općine Punitovci. 

3. potencijalni sukob interesa je situacija kada 

privatni interes nositelja političkih dužnosti može 

utjecati na nepristranost nositelja političke 

dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 
4. stvarni sukob interesa je situacija kada je 

privatni interes nositelja političkih dužnosti 

utjecao ili se osnovano može smatrati da je 

utjecao na nepristranost nositelja političke 

dužnosti u obavljanju njegove dužnosti 
4.  uznemiravanje je svako neprimjereno 

ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili 



Stranica 4, Broj 8/2022 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PUNITOVCI 24. lipnja 2022. godine 

 

 

 

4 

 

koja stvarno predstavlja povredu osobnog 

dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i 

svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te 

stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili 

neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje 

drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, 

kao i pritisak na osobu koja je odbila 

uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je 

prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom 

kodeksu, a imaju rodno značenje odnose se 

jednako na muški i ženski rod. 

 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

Članak 5. 

Nositelji političkih dužnosti moraju se u 

obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih 

temeljnih načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa 

2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti 

očuvanja i razvijanja povjerenja građana u 

nositelje političkih dužnosti i institucije općinske 

vlasti u kojima djeluju 

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, 

zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 

uznemiravanja 

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u 

kojoj postoji mogućnost sukoba interesa 

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja 

dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane 

osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u 

obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili 

primanja darova radi povoljnog rješavanja 

pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan 

propisanih ovlasti 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih 

pitanja 

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima 

8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji 

imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne 

diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate 

rad tijela općinske vlasti 

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina 

10. iznošenja službenih stavova u skladu s 

ovlastima 

11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su 

izabrani, odnosno imenovani 

12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su 

izabrani, odnosno imenovani 

13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u 

čijem donošenju sudjeluju, korištenjem 

relevantnih izvora informacija, trajnim 

usavršavanjem i na druge načine 

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma 

te primjerenog komuniciranja, uključujući 

zabranu uvredljivog govora; 

15.  odnosa prema službenicima i 

namještenicima upravnog odjela Općine koji se 

temelji na propisanim pravima, obvezama i 

odgovornostima obiju strana, isključujući pritom 

svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se 

u demokratskim društvima smatra 

neprihvatljivim  

16. redovitog puta komuniciranja sa 

službenicima i namještenicima, što uključuje 

pribavljanje službenih informacija ili obavljanje 

službenih poslova, putem njihovih 

pretpostavljenih 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 

 

Članak 6. 

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje 

poštovanje pravnih propisa i procedura koji se 

tiču njihovih obveza kao nositelja političkih 

dužnosti. 

 

Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da 

odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje 

proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 7. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem 

nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s 

obnašanjem javne dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA 

NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

Članak 8. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je 

tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu 

radi predlaganja donošenja odluke na Općinskom 

vijeću ili za glasovanje o odluci na sjednici 

Općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela 

Općinskog vijeća. 

 

Članak 9. 
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Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je 

ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo 

jednakosti pred zakonom. 

 

Članak 10. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je 

utjecati na donošenje odluke radnog tijela 

Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća 

radi osobnog probitka ili probitka povezane 

osobe. 

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

 

Članak 11. 

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se 

od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe 

na njegov poslovni interes ili poslovni interes s 

njim povezane osobe. 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE 

ETIČKOG KODEKSA 

 

Članak 12. 

Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i 

Vijeće časti. 

 

Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a 

Vijeće časti predsjednik i četiri člana. 

 

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće 

časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće 

posebnom odlukom. Mandat predsjednika i 

članova Etičkog odbora i Vijeća časti traje do 

isteka mandata članova Općinskog vijeća. 

 

Članak 13. 

Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz reda 

osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 

zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može 

biti nositelj političke dužnosti, niti član političke 

stranke, odnosno kandidat nezavisne liste 

zastupljene u Općinskom vijeću. 

 

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda 

vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i 

jedan iz oporbe. 

 

Članak 14. 

Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz 

reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u 

lokalnoj zajednici. 

 

Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti 

nositelj političke dužnosti, niti članovi političke 

stranke, odnosno kandidati nezavisne liste 

zastupljene u Općinskom vijeću. 

 

Članak 15. 

Etički odbor pokreće postupak na vlastitu 

inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, 

člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog 

tijela Općinskog vijeća, načelnika i službenika 

upravnog tijela Općine  ili po prijavi građana. 

 

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, 

ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se 

prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa 

uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je 

povrijeđena. Etički odbor ne postupa po 

anonimnim prijavama. 

 

Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti 

dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i 

očitovanja. 

 

Članak 16. 

Etički odbor obavještava nositelja političke 

dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i 

poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka 

obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano 

očitovanja o iznesenim činjenicama i 

okolnostima u prijavi. 

 

Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano 

očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem 

postupka po prijavi. 

 

Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom 

glasova. 

 

Članak 17. 

Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja 

prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje 

odluke po zaprimljenoj prijavi. 

 

Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog 

odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po 

prijavi i u odlučivanju. 
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Članak 18. 

Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko 

vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili 

preporuku nositelju političke dužnosti za 

otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa 

odnosno za usklađivanje načina djelovanja 

nositelja političke dužnosti s odredbama Etičkog 

kodeksa. 

 

Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke 

dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka 

odluke podnijeti prigovor Vijeću časti. 

 

 

Članak 19. 

Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom 

glasova svih članova u roku od 15 dana od dana 

podnesenog prigovora. 

 

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi 

odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i 

preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća. 

 

 

Članak 20. 

Na način rada Etičkog odbora i Vijeće časti 

primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje 

način rada radnih tijela općinskog vijeća. 

 

Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća 

časti ostvaruju pravo na naknadu za rad. 

 

 

Članak 21. 

Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju 

se u Službenom glasniku Općine Punitovci i na 

službenoj mrežnoj stranici Općine Punitovci.   

 

 

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

Ovaj Etički kodeks objavit će se u Službenom 

glasniku Općine Punitovci  i stupa na snagu 

osmog dana od dana objave. 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA PUNITOVCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/12 

URBROJ: 2158-33-01-22-1 

U Punitovcima, 23. lipnja 2022. godine 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Zdenko Perić, dipl.ing. 

 

 

 

 

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti 

prijavitelja nepravilnosti (''Narodne novine'', broj 

46/22) i članka 30. Statuta Općine Punitovci 

(„Službeni glasnik Općine Punitovci“ broj 01/18, 

01/21), Općinsko vijeće Općine Punitovci, na 

sjednici održanoj dana 23. lipnja 2022. godine, 

donosi  

 

PRAVILNIK O POSTUPKU 

UNUTARNJEG I VANJSKOG 

PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I 

IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE  

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom o postupku 

unutarnjeg i vanjskog prijavljivanja 

nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 

(dalje u tekstu: Pravilnik) se uređuje: 

 - postupak unutarnjeg i vanjskog 

prijavljivanja nepravilnosti u Općini Punitovci 

(u daljnjem tekstu: Poslodavac) 

 - postupak i način imenovanja 

Povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe 

Poslodavca 

 - vođenje postupka u vezi s prijavom 

nepravilnosti 
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 - zaštita prijavitelja nepravilnosti i 

čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi 

nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja te  

- druga pitanja važna za prijavu 

nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.  

Članak 2. 

(1) Poslodavac u svom poslovanju teži 

poštovanju svih primjenjivih zakona, propisa i 

poslovnih standarda te je u interesu poslodavca 

da se eventualne nepravilnosti u poslovanju 

prijave, isprave i uklone.  

(2) Poslodavac potiče sve osobe koje 

imaju saznanja o nepravilnostima koje su 

povezane s obavljanjem poslova kod poslodavca 

da ih prijave te se u tu svrhu ovim Pravilnikom 

uređuju pitanja vezana uz prijavljivanje 

nepravilnosti.  

II. ZNAČENJE POJMOVA  

 

Članak 3. 

(l) Nepravilnosti su radnje ili propusti 

koji su protupravni i odnose se na područje 

primjene i propise navedene u članku 4. Zakona 

o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili su u 

suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.  

(2) Informacije o nepravilnostima su 

informacije, uključujući opravdane sumnje, o 

stvarnim ili mogućim nepravilnostima koje su 

se dogodile ili su vrlo izgledne u organizaciji u 

kojoj prijavitelj radi ili je radio ili neposredno 

treba ili je trebao započeti raditi ili u drugoj 

organizaciji s kojom je prijavitelj u kontaktu ili 

s kojom je bio u kontaktu u radnom okruženju, 

te o pokušajima prikrivanja takvih nepravilnosti.  

(3) Prijavitelj nepravilnosti je fizička 

osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva 

nepravilnosti o kojima je saznala u svom 

radnom okruženju.  

(4) Prijava ili prijaviti je usmeno ili 

pisano prenošenje informacija o 

nepravilnostima. 

 (5) Radno okruženje su profesionalne 

aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u 

okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, 

osobe stječu informacije o nepravilnostima i u 

okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu 

ako prijave takve nepravilnosti, uključivši 

situaciju kada je aktivnost u međuvremenu 

prestala ili neposredno treba ili je trebala 

započeti. 

 (6) Povjerljiva osoba je fizička osoba 

zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba 

imenovana od strane poslodavca radi 

zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije 

s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi 

s prijavom nepravilnosti.  

(7) Povezane osobe su pomagači 

prijavitelja nepravilnosti, srodnici, kolege i sve 

druge osobe povezane s prijaviteljem 

nepravilnosti koje bi mogle pretrpjeti osvetu u 

radnom okruženju te pravni subjekti u 

vlasništvu prijavitelja nepravilnosti, za koje 

prijavitelji nepravilnosti rade ili s kojima su 

prijavitelji na drugi način povezani u radnom 

okruženju.  

(8) Osveta je svaka izravna ili neizravna 

radnja ili propust u radnom okruženju potaknuta 

unutarnjim ili vanjskim prijavljivanjem ili 

javnim razotkrivanjem, a uzrokuje ili može 

uzrokovati neopravdanu štetu prijavitelju.  

(9) Prijavljena osoba je tijelo javne 

vlasti, fizička ili pravna osoba koja je u prijavi 

ili pri javnom razotkrivanju nepravilnosti 

navedena kao odgovorna za počinjenje 

nepravilnosti ili s njom povezana osoba.  

(10) Daljnje postupanje je svaka radnja 

koju je primatelj prijave nadležan za ispitivanje 

nepravilnosti ili bilo koje drugo tijelo ili osoba, 

organizacijska cjelina odnosno tijelo nadležno 

za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti 

poduzelo radi procjene točnosti navoda iz 

prijave i, prema potrebi, rješavanja prijavljene 

nepravilnosti, uključujući mjere kao što su 

unutarnja istraga, istraga, progon, mjera za 

povrat sredstava ili zaključivanje postupka.  

(11) Povratna informacija je pružanje 

informacija prijaviteljima u vezi s predviđenim 

ili poduzetim daljnjim postupanjima te o 

razlozima za takvo daljnje postupanje.  

(12) Pomagač prijavitelju 

nepravilnosti je fizička osoba koja pomaže 

prijavitelju nepravilnosti u postupku 

prijavljivanja u radnom okruženju.  

 

Zabrana sprječavanja prijavljivanja 

nepravilnosti i pokretanja zlonamjernih 

postupaka  

Članak 4. 
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(1) Zabranjeno je sprječavanje ili 

pokušaj sprječavanja prijavljivanja 

nepravilnosti.  

(2) Odredbe općeg ili pojedinačnog akta 

Poslodavca te pravnog posla kojima se 

propisuje zabrana prijavljivanja nepravilnosti 

nemaju pravni učinak. 

 (3) Zabranjeno je pokretanje 

zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja 

nepravilnosti, povezanih osoba te povjerljivih 

osoba i njezinih zamjenika.  

Članak 5. 

Zabrana osvete  

(1) Poslodavac se ne smije osvećivati, 

pokušavati osvećivati ili prijetiti osvetom 

prijavitelju nepravilnosti, povezanim osobama 

te povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku zbog 

prijavljivanja nepravilnosti odnosno javnog 

razotkrivanja.  

(2) Osvetom se osobito smatraju 

postupci:  

a) privremenog udaljavanja, otkaza, 

razrješenja ili jednakovrijednih mjera,  

b) degradiranja ili uskraćivanja 

mogućnosti za napredovanje,  

c) prijenosa dužnosti, promjene mjesta 

rada, smanjenja plaće, promjene radnog 

vremena 

 d) uskraćivanja mogućnosti za 

osposobljavanje, e) negativne ocjene rada ili 

preporuke za zapošljavanje, 

 f) nametanja ili određivanja stegovne 

mjere, prijekora ili druge sankcije, uključujući 

financijsku sankciju,  

g) prisile, zastrašivanja, uznemiravanja 

ili izoliranja,  

h) diskriminacije, stavljanja u nepovoljni 

položaj ili nepravednog tretmana,  

i) uskrate ponude za sklapanje ugovora 

na neodređeno vrijeme, a za to su bili ispunjeni 

zakonski uvjeti, ako je radnik imao opravdano 

očekivanje da će mu isti biti ponuđen,  

j) nesklapanja uzastopnog ugovora o 

radu na određeno vrijeme u skladu s odredbama 

nacionalnog prava u području radnih odnosa, ili 

njegova prijevremenog raskida,  

k) prouzročenja štete, uključujući štetu 

nanesenu ugledu osobe, osobito na društvenim 

mrežama, ili financijskog gubitka, uključujući 

gubitak poslovanja i gubitak prihoda,  

l) negativnog označavanja na temelju 

neformalnog ili formalnog sektorskog 

sporazuma ili sporazuma koji se primjenjuje na 

cijelu industriju, što može značiti da osoba u 

budućnosti neće moći naći posao u tom sektoru 

ili industriji,  

m) prijevremenog raskida ugovora o 

nabavi robe ili usluga ili njegova poništavanja,  

n) poništavanja licencije ili dozvole te  

o) upućivanja na psihijatrijske ili 

liječničke procjene.  

(3) Odredbe općeg ili pojedinačnog akta 

Poslodavca te pravnog posla kojima se 

Poslodavac osvećuje prijavitelju nepravilnosti 

ili povezanoj osobi zbog prijavljivanja 

nepravilnosti ili javnog razotkrivanja nemaju 

pravni učinak.  

III. PRAVA PRIJAVITELJA 

NEPRAVILNOSTI, POVJERLJIVIH 

OSOBA I NJIHOVIH ZAMJENIKA TE 

POVEZANIH OSOBA  

Pravo na zaštitu 

Članak 6. 

(1) Prijavitelj nepravilnosti ima pravo 

na:  

1. zaštitu identiteta i povjerljivosti,  

2. sudsku zaštitu,  

3. naknadu štete,  

4. primarnu besplatnu pravnu pomoć u 

skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na 

besplatnu pravnu pomoć,  

5. emocionalnu podršku,  

6. drugu zaštitu predviđenu u 

postupcima propisanim Zakonom o zaštiti 

prijavitelja nepravilnosti (''Narodne novine'', 

broj 46/22 - u daljnjem tekstu: Zakon).  

(2) Prijavitelju nepravilnosti može se 

odobriti sekundarna besplatna pravna pomoć u 

skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na 

besplatnu pravnu pomoć.  

(3) Povezana osoba ima pravo na zaštitu 

iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako učini 

vjerojatnim da je prema njoj počinjena ili 

pokušana osveta, ili joj se prijetilo osvetom 

zbog povezanosti s prijaviteljem nepravilnosti.  

(4) Povjerljiva osoba te njezin zamjenik 

imaju pravo na zaštitu iz stavaka 1. i 2. ovoga 

članka ako učine vjerojatnim da je prema njima 

počinjena ili pokušana osveta, ili im se prijetilo 

osvetom zbog zaprimanja prijave o 
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nepravilnosti odnosno postupanja po 

zaprimljenoj prijavi. Uvjeti za zaštitu 

prijavitelja  

Članak 7. 

(1) Prijavitelji nepravilnosti ostvaruju 

pravo na zaštitu predviđenu Zakonom i ovim 

Pravilnikom ako su imali opravdan razlog 

vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene 

informacije o nepravilnostima istinite u trenutku 

prijave ili razotkrivanja te da su te informacije 

obuhvaćene područjem primjene Zakona te ako 

su podnijeli prijavu u skladu s  

odredbama Zakona i ovog Pravilnika 

sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja 

nepravilnosti ili su javno razotkrili nepravilnost.  

 

(2) Osobe koje su anonimno prijavile ili 

javno razotkrile informacije o nepravilnostima, 

a koje ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga 

članka i čiji je identitet naknadno utvrđen te trpe 

osvetu, imaju pravo na zaštitu neovisno o tome 

što su prijavu podnijele anonimno. 

 Obveza zaštite identiteta  

Članak 8. 

(1) Identitet prijavitelja, odnosno podaci 

na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet 

te drugi podaci koji su navedeni u prijavi 

nepravilnosti dostupni su isključivo osobama 

koje su zadužene za primanje takvih prijava i 

njihovu daljnju obradu te će isti ostati zaštićeni, 

osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na 

otkrivanje tih podataka.  

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, 

identitet prijavitelja i sve ostale informacije iz 

stavka 1. ovoga članka mogu se otkriti samo ako 

je to nužna i razmjerna obveza koja se nalaže 

pravom Europske unije ili nacionalnim pravom 

u okviru istraga nacionalnih tijela ili u okviru 

sudskog postupka, među ostalim radi zaštite 

prava na obranu prijavljene osobe.  

(3) Otkrivanja izvršena na temelju 

iznimke predviđene stavkom 2. ovoga članka 

podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama na 

temelju primjenjivih pravila Europske unije i 

nacionalnog zakonodavstva.  

(4) Odredbe stavka 1. ovoga članka koje 

s odnose na zaštitu identiteta prijavitelja 

primjenjuju se i na zaštitu identiteta prijavljenih 

osoba. Obrada osobnih podataka  

Članak 9. 

(1) Svaka obrada osobnih podataka u 

skladu s ovim Pravilnikom, uključujući 

razmjenu ili prijenos osobnih podataka 

nadležnim tijelima, obavlja se u skladu s 

relevantnim propisima Europske unije i 

nacionalnim pravom kojim se regulira zaštita 

osobnih podataka.  

(2) Osobni podaci koji očito nisu 

relevantni za postupanje s određenom prijavom 

ne prikupljaju se ili se, ako se slučajno prikupe, 

brišu bez nepotrebne odgode. Zaštita 

povjerljivosti  

Članak 10. 

Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti 

prijavi nepravilnost, pomagač prijavitelja 

nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje 

u postupku po prijavi nepravilnosti dužna je 

štititi podatke koje sazna iz prijave te ih ne 

smije koristiti ili otkrivati u druge svrhe osim 

one koje su potrebne za ispravno daljnje 

postupanje.  

 

III. POSTUPAK UNUTARNJEG 

PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI 

 Podnošenje prijave nepravilnosti i sadržaj 

prijave  

 

Članak 11. 

(1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave 

povjerljivoj osobi.  

(2) Prijava se može podnijeti neposredno 

u pisanom obliku, poslati poštom s naznakom 

na omotnici ''Za povjerljivu osobu", dostaviti u 

elektroničkom obliku ili usmeno izjaviti na 

zapisnik.  

(3) Povjerljiva osoba dužna je 

prijavitelju nepravilnosti pisanim putem 

potvrditi datum prijave.  

(4) Prijava nepravilnosti sadrži podatke:  

- o prijavitelju nepravilnosti,  

- naziv poslodavca prijavitelja,  

- podatke o osobi i/ ili osobama na koje 

se prijava odnosi,  

- datum prijave i 

 - opis nepravilnosti koja se prijavljuje.  

 

Postupak unutarnjeg prijavljivanja  

Članak 12. 
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(1) Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

je otkrivanje nepravilnosti Poslodavcu.  

(2) Postupak unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave 

povjerljivoj osobi.  

(3) Povjerljiva osoba dužna je:  

1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i 

potvrditi primitak prijave u roku od sedam (7) 

dana od dana primitka,  

2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje 

nadležnosti potrebne za zaštitu 

prijavitelja nepravilnosti,  

3. 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 (7) dana od 

dana podnošenja prijave,  

4. bez odgode prijavu o nepravilnosti 

proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje 

prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije 

riješena s poslodavcem,  

5. bez odgode pisanim putem obavijestiti 

prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja 

prijave,  

6. 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,  

7. čuvati identitet prijavitelja 

nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od 

neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim 

osobama, osim ako to nije suprotno posebnom 

zakonu, 

 8. 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.  

(4) Poslodavac ne smije utjecati ili 

pokušati utjecati na postupanje povjerljive 

osobe i njezina zamjenika prilikom poduzimanja 

radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu 

prijavitelja nepravilnosti.  

(5) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik 

moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i 

savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti na 

štetu prijavitelja nepravilnosti.  

(6) Ako je prijavu nepravilnosti kod 

poslodavca zaprimila osoba koja nije nadležna 

za postupanje po prijavi nepravilnosti, ista ju je 

dužna bez odgode i bez izmjena proslijediti 

povjerljivoj osobi uz zaštitu identiteta 

prijavitelja nepravilnosti i povjerljivosti 

podataka iz prijave. 

 Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti  

Članak 13. 

(1) Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti 

je prijavljivanje nepravilnosti nadležnom tijelu.  

(2) Prijavitelj nepravilnosti može 

prijaviti nepravilnost nadležnom tijelu za 

vanjsko prijavljivanje nepravilnosti:  

1. nakon što je prvo podnio prijavu kroz 

sustav unutarnjeg prijavljivanja ili  

2. izravno nadležnom tijelu za vanjsko 

prijavljivanje.  

(3) Nadležno tijelo za vanjsko 

prijavljivanje nepravilnosti je pučki 

pravobranitelj.  

 

IV. POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA 

POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE 

PRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI I 

ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE 

Imenovanje povjerljive osobe  

Članak 14. 

 

(1) Postupak imenovanja Povjerljive 

osobe i njezina zamjenika pokreće se objavom 

poziva zaposlenicima za imenovanje Povjerljive 

osobe i njezina zamjenika na internetskoj 

stranici i na oglasnoj ploči Poslodavca.  

(2) Pozivom se zaposlenike obavještava 

o provedbi postupka imenovanja Povjerljive 

osobe i njezina zamjenika te ih se poziva da u 

roku ne kraćem od 15 dana pisanim putem, na 

za to predviđenom obrascu, predlože povjerljivu 

osobu.  

(3) U pozivu će biti naznačeno kako 

svaki zaposlenik može staviti svoj prijedlog 

povjerljive osobe i njezina zamjenika te kako će 

Poslodavac na prijedlog zaposlenika imenovati 

povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje 

nepravilnosti i njezina zamjenika ukoliko 

najmanje 20% zaposlenika da svoj prijedlog.  

(4) Ako u roku petnaest (15) dana od 

dana poziva zaposlenicima iz stavka 1. ovoga 

članka, zaposlenici ne dostave svoj prijedlog 
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Povjerljive osobe i njezina zamjenika, 

Poslodavac će, sukladno članku 20. st. 3. 

Zakona Povjerljivu osobu i njezinog zamjenika 

Odlukom imenovati sam.  

(5) Ako više grupa od najmanje 20% 

zaposlenika predloži Poslodavcu različite osobe, 

Poslodavac će za povjerljivu osobu odnosno 

njezinog zamjenika imenovati one osobe koje je 

predložilo više zaposlenika, a ako se radi o 

istom broju zaposlenika, onda će između 

pristiglih prijedloga osobe izabrati Poslodavac.  

(6) U slučaju utemeljenja radničkog 

vijeća odnosno imenovanja sindikalnog 

povjerenika, oni će biti ovlašteni za predlaganje 

povjerljive osobe i njezina zamjenika. Odluka o 

imenovanju povjerljive osobe  

Članak 15. 

(1) Povjerljivu osobu i njenog zamjenika 

odlukom imenuje Poslodavac u roku od petnaest 

(15) dana od proteka roka za dostavu očitovanja 

na poziv za imenovanje Povjerljive osobe i 

njezinog zamjenik.  

(2) Odluka o imenovanju Povjerljive 

osobe i njenog zamjenika obavezno sadrži i 

sljedeće podatke o povjerljivoj osobi i njenom 

zamjeniku: ime i prezime, broj telefona i adresu 

elektroničke pošte, a objavljuje se na 

internetskoj stranici i oglasnoj ploči Poslodavca.  

(3) Svaka promjena podataka iz stavka 2. 

ovog članka objavljuje se na internetskoj 

stranici i oglasnoj ploči Poslodavca. Pristanak 

povjerljive osobe i njezina zamjenika  

Članak 16. 

(1) Zaposlenici koji predlažu Povjerljivu 

osobu i njezinog zamjenika trebali bi prethodno 

dobiti njihov pristanak koji se daje u pisanom 

obliku i zajedno s prijedlogom dostavlja 

Poslodavcu, a sadrži ime i prezime, OIB i potpis 

zaposlenika.  

(2) Poslodavac imenuje Povjerljivu 

osobu te njezina zamjenika uz njihovu pisanu 

suglasnost. Zamjenik  

Članak 17. 

(1) Sva prava, ovlasti i obveze 

povjerljive osobe na odgovarajući način 

primjenjuju se na Zamjenika.  

(2) Zamjenik djeluje kada povjerljivoj 

osobi prestane ta dužnost iz bilo kojeg razloga 

do imenovanja nove osobe, odnosno u slučaju 

duže nenazočnosti povjerljive osobe (30 i više 

dana) ili ako ga povjerljiva osoba posebno za to 

ovlasti, ili u slučaju kraće nenazočnosti 

povjerljive osobe ako je situacija takva da se ne 

može čekati. Razrješenje povjerljive osobe i 

prestanak te dužnosti  

Članak 18. 

(1) Imenovanu Povjerljivu osobu i 

njezina zamjenika Poslodavac će razriješiti bez 

odgađanja na temelju prijedloga radničkog 

vijeća ili sindikalnog povjerenika koji je 

preuzeo prava i obveze radničkog vijeća 

odnosno najmanje 20 % radnika zaposlenih kod 

poslodavca.  

(2) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik 

mogu samoinicijativno pisanim putem tražiti da 

ih se razriješi te obveze, odnosno dati pisanu 

izjavu da povlače svoj pristanak.  

(3) Ako Povjerljivoj osobi ili njezinom 

zamjeniku prestane radni odnos kod Poslodavca 

ili postanu zakonski zastupnik Poslodavca, 

prestaje i svojstvo Povjerljive osobe odnosno 

njezinog zamjenika.  

(4) U slučaju iz stavka l. i 2. ovoga 

članka Poslodavac će razriješiti Povjerljivu 

osobu odnosno njezinog zamjenika i o tome 

obavijestiti zaposlenike te zatražiti prijedlog 

druge osobe.  

(5) Do imenovanja nove Povjerljive 

osobe sve poslove obavlja njen zamjenik, osim 

kada će okolnosti upućivati na to da je potrebno 

imenovati treću osobu da privremeno obavlja 

poslove Povjerljive osobe. Osiguranje 

nesmetanog djelovanja  

Članak 19. 

(1) Poslodavac mora Povjerljivoj osobi 

omogućiti rad i nesmetano djelovanje kao 

povjerljivoj osobi, 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. 

 (3) Poslodavac neće utjecati niti 

pokušati utjecati na postupanje Povjerljive 

osobe ili njezina zamjenika prilikom 

poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti 

potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, 

niti ih stavljati u nepovoljan položaj prilikom 

poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti 
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potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. 

Obavijest o povjerljivoj osobi. 

Članak 20. 

 

O Povjerljivoj osobi i njezinom 

zamjeniku Poslodavac mora obavijestiti sve 

zaposlenike putem internetske stranice i oglasne 

ploče Poslodavca. 

Poduzimanje mjera s obzirom na karakter 

nepravilnosti  

Članak 21. 

(1) Poduzimanje nužnih mjera za 

zaustavljanje i otklanjanje nepravilnosti 

podrazumijeva da Povjerljiva osoba treba o 

tome obavijestiti nadležne osobe kod 

Poslodavca zavisno od razine i težine 

nepravilnosti i zahtijevati da se nepravilnosti 

hitno otklone.  

(2) Sve osobe koje je Povjerljiva osoba 

obavijestila o nepravilnostima dužne su iste 

odmah zaustaviti ili ukloniti i Povjerljivu osobu 

obavijestiti o učinjenom, a ako nepravilnosti ne 

budu riješene u primjerenom roku Povjerljiva 

osoba će obavijestiti osobe više razine u 

hijerarhiji, odnosno sama napraviti vanjsku 

prijavu nepravilnosti.  

Završne odredbe 

Članak 22. 

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se 

internetskoj stranici i oglasnoj ploči Općine 

Punitovci.  

(2) Prilog ovom Pravilniku čine Obrazac 

za prijavljivanje nepravilnosti, Obrazac 

prijedloga za imenovanje povjerljive osobe i 

Suglasnost na imenovanje povjerljivom 

osobom.  

(3) Na sva pitanja koja nisu uređena 

ovim Pravilnikom, izravno se primjenjuju 

odredbe Zakona.  

Članak 23. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u ''Službenom glasniku Općine 

Punitovci''. 
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