
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JOSIPDOL 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 024-02/22-01/2 

URBROJ: 2133-13-1-22-4 

Josipdol, 6. srpnja 2022. 

 

Na temelju članka 14. Pravilnika o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i 

donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Općine Josipdol (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 

29/22), Općinski načelnik Općine Josipdol dana 6. srpnja 2022. godine, upućuje 

 

P  O  Z  I  V 

za predlaganje kandidata za imenovanje Povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje 

nepravilnosti i zamjenika povjerljive osobe 

 

I. 

 

Pokreće se postupak za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

i zamjenika povjerljive osobe u Općini Josipdol. 

 

II. 

 

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općini Josipdol prati primjenu 

zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, 

provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet prijavitelja 

nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave 

drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu, pruža prijavitelju nepravilnosti opće 

informacije o njegovim pravima i postupku te mu omogućuje uvid u spis predmeta, vodi 

evidenciju o zaprimljenim prijavama te postupa sukladno posebnim propisima koji uređuju 

sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru. 

 

III. 

 

Svaki službenik/službenica Općine Josipdol može na propisanom obrascu u prilogu ovog 

Poziva dati svoj prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe iz 

reda službenika/službenica Općine te će općinski načelnik na prijedlog službenika imenovati 

povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezina zamjenika ukoliko 

najmanje 20% službenika da svoj prijedlog. 

 

IV. 

 

Pozivaju se službenici Općine Josipdol da najkasnije do 21. srpnja 2022. godine Upravnom 

odjelu za opće poslove, komunalni sustav i EU fondove Općine Josipdol bilo kojim sredstvom 

koji omogućuje pisani zapis predlože povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe. 



 

V. 

 

Ako najmanje 20% službenika/službenica Općine ne predloži ni jednog službenika/službenicu 

za imenovanje povjerljivom osobom i zamjenikom povjerljive osobe, općinski načelnik će 

sam imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe. 

Ako više grupa od najmanje 20% službenika predloži općinskom načelniku različite osobe, 

općinski načelnik će za povjerljivu osobu odnosno zamjenika povjerljive osobe imenovati one 

osobe koje je predložilo više službenika, a ako se radi o istom broju službenika, onda će 

između pristiglih prijedloga osobe izabrati općinski načelnik. 

 

VI. 

 

Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje općinski načelnik uz njihovu 

prethodnu pisanu suglasnost. 

 

                                  Općinski načelnik 

 

 

                                           Dragan Rudančić, mag. ing. silv. 


