
                                           

  OBRAZAC PN -1  

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI U TRGOVAČKOM DRUŠTVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. 

TEMELJEM ZAKONA O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI (NN 46/22) 

kojim je propisana zaštita osoba koje prijavljuju nepravilnosti koje su obuhvaćene područjem primjene akata Europske unije a koji se 

odnose na javnu nabavu, financijske usluge, proizvode i tržišta te sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, sigurnost i sukladnost 

proizvoda, sigurnost prometa, zaštitu okoliša, zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost, sigurnost hrane i hrane za životinje, zdravlje i 

dobrobit životinja, javno zdravlje, zaštitu potrošača, zaštitu privatnosti i osobnih podataka te sigurnost mrežnih i informacijskih sustava; 

koje utječu na financijske interese Europske unije kako je navedeno u članku 325. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i dodatno 

utvrđeno u relevantnim mjerama Europske unije; koje se odnose na unutarnje tržište, kako je navedeno u članku 26. stavku 2. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, uključujući povrede pravila Europske unije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, kao i povrede koje 

se odnose na unutarnje tržište u odnosu na radnje kojima se krše pravila o porezu na dobit ili aranžmane čija je svrha ostvariti poreznu 

prednost koja je u suprotnosti s ciljem ili svrhom primjenjivog zakonodavstva o porezu na dobit; koje se odnose na druge odredbe 

nacionalnog prava ako se takvim kršenjem ugrožava i javni interes. 

 

1. Podaci o podnositelju prijave nepravilnosti: 
    (ime i prezime, OIB, adresa) 

 

 

 

 

2. Podaci o osobi/osobama na koje se nepravilnost odnosi: 

 

 

 

 

3. Opis nepravilnosti koja se prijavljuje: 
     (detaljno opisati i po potrebi priložiti materijalne dokaze na kojima se iskaz temelji)  

 

 

 

 

 

 

Datum prijave i vlastoručni potpis prijavitelja nepravilnosti: 
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PRAVA I OBVEZE TEMELJEM POSTUPKA PRIJAVE NEPRAVILNOSTI 

 

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti - Članak 22  ZZPN 
1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi. 
(2) Povjerljiva osoba dužna je: 
1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam 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 
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. 
(3) 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. 
(4) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik moraju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti svoje ovlasti 
na štetu prijavitelja nepravilnosti. 
(5) 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. 

 
Postupak vanjskog prijavljivanja nepravilnosti – članak 23 ZZPN 
(1) Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti nadležnom tijelu. 
(2) Prijavitelj nepravilnosti može prijaviti nepravilnost nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti: 
- nakon što je prvo podnio prijavu kroz sustav unutarnjeg prijavljivanja ili 
- izravno nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje. 
(3) Ako prijava nepravilnosti nije zaprimljena putem sustava za vanjsko prijavljivanje ili su je u tijelu nadležnom za vanjsko 
prijavljivanje zaprimile osobe koje nisu nadležne za postupanje s prijavama, iste su ih dužne bez odgode i bez izmjena 
proslijediti osobama nadležnima za postupanje. 
(4) Osobe iz stavka 3. ovoga članka su pri postupanju s prijavom nepravilnosti dužne štititi identitet prijavitelja i prijavljene 
osobe te podatke iz prijave. 

 

Posebne tužbe za zaštitu prijavitelja nepravilnosti – članak 29 ZZPN 
(1) Sudska zaštita prijavitelja nepravilnosti ostvaruje se u posebnom postupku koji se pokreće tužbom za zaštitu prijavitelja 
nepravilnosti. 
(2) Tužbom iz stavka 1. ovoga članka prijavitelj nepravilnosti može tražiti da se: 
1. utvrdi da je prema prijavitelju nepravilnosti poduzeta osveta 
2. zabrani poduzimanje i ponavljanje osvete te da se uklone njezine posljedice prema prijavitelju nepravilnosti 
3. naknadi šteta uzrokovana povredom prava zaštićenih ovim Zakonom 
4. presuda kojom je utvrđena povreda prava prijavitelja nepravilnosti zbog razloga predviđenih ovim stavkom objavi u 
medijima na trošak tuženika. 
(3) Zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka mogu se istaknuti zajedno sa zahtjevima za zaštitu drugih prava o kojima se odlučuje u 
parničnom postupku ako su svi zahtjevi u međusobnoj vezi i ako je isti sud stvarno nadležan za njih, bez obzira na to je li za 
te zahtjeve propisano rješavanje u redovitom ili u posebnom parničnom postupku, osim sporova o smetanju posjeda. U tom 
slučaju primjenjuju se pravila za vrstu spora o kojoj je riječ, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. 
(4) Presuda kojom se nalaže objava u medijima obvezuje nakladnika medija u kojem treba objaviti presudu. 

 


