Broj: HZN-10-2/2022-IBO-7
Zagreb, 25. siječnja 2022.
Na temelju članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine” broj 17/2019 u
daljnjem tekstu: Zakon), članka 7. Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja
nepravilnosti (Broj: HZN-10-11/2020-IBO-1, u daljnjem tekstu: Pravilnik) i članka 38. Statuta Hrvatskog zavoda za
norme, ravnatelj Hrvatskog zavoda za norme donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE U HRVATSKOM ZAVODU ZA NORME
I.
GABRIJELA JESIH, viša stručna savjetnica za tehničku pripremu norma, imenuje se povjerljivom osobom u Hrvatskom
zavodu za norme.
Povjerljiva osoba koristi se telefonom 01/610 9563 te e-poštom povjerljiva.osoba@hzn.hr.
II.
Dužnosti povjerljive osobe su:
- postupiti u skladu s člankom 18. Pravilnika
- potvrditi prijavitelju nepravilnosti zaprimanje prijave nepravilnosti u roku od sedam dana od dana zaprimanja te, ako je
potrebno, zatražiti dopunu prijave u roku od slijedećih pet dana
- ispitati prijavu nepravilnosti u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijave
- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj
nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
- pružiti pomoć prijavitelju nepravilnosti, na njegov zahtjev u skladu s člankom 10. Zakona
- obavijestiti prijavitelja nepravilnost, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u
spis predmeta u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegova zahtjeva za uvid
- obavijestiti prijavitelja nepravilnosti pisanim putem o ishodu postupka unutarnjeg prijavljivanja odmah nakon njegova
završetka
- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja, odnosno objave
drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.
Povjerljiva osoba svoje dužnosti obavlja zakonito i savjesno i ne smije zlorabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja
nepravilnosti.
III.
Povjerljiva osoba dužna je do 31. siječnja svake godine izraditi i ravnatelju dostaviti izvješće o nepravilnostima za
prethodnu godinu.
IV.
Ova Odluka dostavlja se imenovanoj povjerljivoj osobi te se objavljuje na internoj oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Hrvatskog zavoda za norme.
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V.
Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerljive osobe u Hrvatskom zavodu za norme
(Broj: HZN-10-2/2020-IBO-17 od 15. srpnja 2020. godine).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ravnatelj
Igor Božičević
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O tome obavijest:
1. Gabrijela Jesih, e-poštom
2. Melanija Grubić Sutara, e-poštom
3. Uredu ravnatelja, e-poštom
4. Odsjek za opće poslove, e-poštom
5. Pismohrana, ovdje
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