
DRZAVNA GE ODETSKA UPRAVA

Na temelju dlanka 20. Zakona o za5titi prijavitelja nepravilnosti (>Narodne novine<, broj 46122.) i

dlanka 38. stavka l. Zakona o sustavu drZavne uprave (>Narodne novine<, brq 66119.), glavni ravnatelj

DrZavne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU IMENOVANJA
POVJERLJIVE OSOBE I NJEZIN A ZAMJENIKA

I
POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI U

DRZA\AIOJ GEODETSKOJ UPRAVI

e lanak l.
Ovim Pravilnikom ureduje se postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika i

postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, a s ciljem zaStite prava prijavitelja nepravilnosti u

DrLav noj geodetskoj upravi.

ilanak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a koji imaju rodno znadenje odnose se jednako na muSki

i Zenski rod' 
e lanak 3.

(1) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik su sluZbenici DrZavne geodetske uprave koje uz njihovu

pisanu suglasnost imenuje glavni ravnatelj DrZavne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: glavni ravnatelj)

u postupku propisanom ovim Pravilnikom.

(2) Odredbe koje se tidu za5tite. prava i duZnosti povjerljive osobe na odgovaraju6i nadin odnose

se i na zamjenika povjerljive osobe kao i na privremeno imenovanu treiu osobu.

e lanak 4.

(l) Postupak imenovanja povjerljive osobe i njezinazamjenika pokreie se dostavom poziva putem

sluZbene elektronidke po5te svim sluZbenicima i namje5tenicima Drlavne geodetske uprave.

(2) U pozivu ie biti naznaden prijedlog povjerljive osobe i njezina zamjenika uz napomenu kako

svaki sluZbenik ili namje5tenik moZe staviti i svoj prijedlog povjerljive osobe injezina zamjenika izreda
sluZbenika DrZavne geodetske uprave.

(3) Pozivom se sluZbenike i namjeStenike obavjeStava o provedbi postupka imenovanja povjerljive

osobe i njezina zamjenika te se poziva najmanje 20Vo slulbenika i namje5tenika da u roku od pet dana,

putem sluZbene elektronidke poSte, predloZe povjerljivu osobu injezina zamjenika ili podrZe predloZenu

povjerljivu osobu i njezina zamjenika navedene u pozivu, odnosno daizraze svoje protivljenje imenovanju

predloZene povjerljive osobe i njezina zamjenika.



ilanak 5.

(1) Ako najmanje 20o/oslulbenika inamje5tenika DrZavne geodetske uprave ne podrZi nijednu
osobu kao povjerljivu osobu i njezinazamjenika, glavni ravnatelj 6e kao kao povjerljivu osobu inlezina
zamjenika, imenovati osobe predloZene u pozivu, pod uvjetom da se isti postotak sluZbenika i namjeStenika

ne usprotivi imenovanju predloZene povjerljive osobe.

(2) Ako je viSe osoba predlo Zeno za povjerljivu osobu i nlezinazamjenika. prednost ima kandidat

koji ima podr5ku veieg broja sluZbenika i namje5tenika.

(3) Prije imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika, pribavit ie se njihova pisana suglasnost

za imenovanje.

e lanak 6.

(l) Protekom roka za dostavu oditavanja na poziv za imenovanje povjerljive osobe i njezina

zamjenika, glavni ravnatelj donosi odluku o imenovanju povjerljive osobe i njezinazamjenika.

(2) Odluka o imenovanju povjerljive osobe injezina zamjenika obavezno sadrZi sljedeie podatke

o povjerljivoj osobi i njezinu zamjeniku: ime i prezime, broj telefona i adresu elektronidke poite, a

objavljuje se na mreZnim stranicamaDrZavne geodetske uprave.

(3) Svaka promjena podataka iz stavka 2. ovoga dlanka objavljuje se na mreZnim stranicama

Dr'avne geodetske uprave' 
elanak 7.

(l) Ako najmanje 20%o slulbenika i namje5tenika DrZavne geodetske uprave traZi razrje5enje

povjerljive osobe i njezina zamjenika, takav prijedlog upuduje se glavnom ravnatelju koji odluku o
razrje5enju donosi bez odgaclanja.

(2) Prestanak duZnosti povjerljive osobe i njezina zamjenika moZe biti rezultat povladenja pisane

suglasnosti za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika, kao i prestanak radnog odnosa u DrZavnoj

geodetskoj upravi.

(3) Glavni ravnatelj moZe razrije5iti povjerljivu osobu i njezina zamjenika koje je sam imenovao i

kadapostoje drugi opravdanirazlozizaprestanakobavljanjaduZnosti povjerljive osobe i njezinazamjenika.

(4) Postupak za imenovanje druge povjerljive osobe i njezina zamjenika pokre6e se najkasnije u

roku od 30 dana od dana dono5enja odluke o razrje5enju iz stavka l. ovoga dlanka ili prestanka duZnosti

povjerljive osobe i njezina zamjenika iz drugog razloga.

(5) Do donoSenja odluke o imenovanju druge povjerljive osobe i njezina zamjenika, glavni

ravnatelj 6e imenovati tredu osobu da privremeno obavlja poslove povjerljive osobe.

ilanak 8.

Na mreZnim stranicama DrZavne geodetske uprave objavljuju se informacije o obvezama

povjerljive osobe i njezina zamjenika, pravima prijavitelja nepravilnosti te informacije o postupku

prij avlj ivanja nepravi lnosti.



ilanak 9.

( I ) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik u DrZavnoj geodetskoj upravi prati primjenu zakona kojima

se ureduje zaSlita prijavitelja nepravilnosti te promide poStivanje zakonskih rje5enja i zaStitu prijavitelja

nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti,

obavjeStava prijavitelja nepravilnosti o mogu6nosti izravnog prosljedivanja prijave nadleZnom tijelu za

vanjsko prijavljivanje te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

(2) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik, duZni su sudjelovati u programima edukacije koji se odnose

na zaStitu prijavitelja nepravilnost'' 
aranak 10.

(l ) Prijavitelj nepravilnosti prijavu zakonom propisanog sadrLaja moZe podnijeti u pisanom obliku,

a koji ukljuduje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis, ukljudujuii podnoSenje prijave i

putem elektronidke po5te na adresu navedenu na mreZnim stranicama DrZavne geodetske uprave ili u

usmenom obliku, a koji ukljuduje podnoSenje prijave telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka,

fizidkim sastankom, usmeno na zapisnik.

(2) Radi lak5eg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mreZnim stranicama DrZavne geodetske

uprave dostupan 1e obrazac za prijavljivanje' 
iranak l r.

(l) Ako prijava nema zakonom propisani sadrZaj, prijavitelj nepravilnosti poziva se na dopunu,

odnosno ispravak prijave.

(2) U sludaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu iz stavka l. ovoga dlanka, postupa

se u skladu sa dlankom 13. ovoga Pravilnika, ako je prijavitelj suglasan s takvim postupanjem, odnosno

ukoliko se radi o anonimnoj prijavi nepravilnosti.

elanak 12.

(l) Radi sadrZajnog ispitivanja prijave i rjeSavanja nepravilnosti svi sluZbenici i namje5tenici

DrZavne geodetske uprave, ukljudujuii i sluZbenika odnosno namjeStenika na kojeg se prijava odnosi, duZni

su suradivati sa povjerljivom osobom i njezinim zamjenikom te im dostavljati podatke valne za ispitivanje

prijave nepravilnosti u roku kojeg povjerljiva osoba i njezin zamjenik odredi.

(2) U cilju poduzimanja nuZnih mjerazazaustavljanje i otklanjanje nepravilnosti povjerljiva osoba

i njezin zamjenik upoznaje glavnog ravnatelja s prijavljenom nepravilnosti te delnike ustrojstvenih jedinica

na koje se prijava nepravilnosti odnosi.

(3) ielnici ustrojstvenihjedinica DrZavne geodetske uprave duZni su poduzeti sve potrebne mjere

u cilju Zurnog otklanjanja nepravilnosti.

(4) Prilikom suradnje iz stavaka 1.,2.i 3. ovoga dlanka, povjerljiva osoba i njezin zamjenik ne

otkriva identitet prijavitelja nepravilnosti, odnosno podatke na osnovi kojih se moZe otkriti njegov identitet

te drugi podaci koji su navedeni u prijavi nepravilnosti, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na

otkrivanje tih podataka.



(5) Ako je prijavitelj nepravilnosti udinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti Zrtva osvete zbog
prijave nepravilnosti, povjerljiva osoba i njezinzamjenik duZni su, bez odgode, s time upoznati glavnog

ravnatelja i poduzeti radnje iz svoje nadleZnosti, kako bi se zaustavile ili otklonile Stetne posljedice prema

prijavitelju nepravilnost'' 
aranak r 3.

Ako se utvrdi da nepravilnost ne postoji ili se ista ne moZe ispraviti, obavijest o zaprimljenoj prijavi,
sa svim ostalim potrebnim podacima, prosljeduje se tijelima nadleZnim za postupanje prema sadrZaju

Prijave' 
eranak 14.

(1) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik duZni su 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 primitkr-r prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju. nakon proteka sedam dana od

dana podnoSenja prijave te bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu

ispitivanja prijave.

(2) Povjerljiva osoba i njezin zamjenik duZni su pisanim putem izvijestiti tijelo nadleZno za vanjsko
prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana

odludivanjaoPrijavi' 
eranak 15.

( l) Na obradu osobnih podataka sadrZanih u prijavi nepravilnosti primjenjuju se propisi kojima se

ureduje zaStita osobnih podataka.

(2) Povjerljiva osoba i njezin zarnjenik duZni su prije podetka obavljanja poslova zaStite prijavitelja
nepravilnosti potpisati lzjavu o povjerljivosti koja se prilaZe odevidniku sluZbenika i narnje$tenika DrZavne

geodetske uprave.

(4) Povjerljiva osoba injezin zamjenik duZni su ipo prestanku obavljanja duZnosti povjertjive

osobe i njezinog zamjenika pa i nakon prestanka radnog odnosa u DrZavnoj geodetskoj upravi, a najduZe

pet godina od prestanka sluZbe, duvati povjerljivost podataka za koje su doznali tijekom obavljanja poslova

povjerljive osobe i njezina zamjenika.

(5) Osobni podaci sadrZani u dokumentaciji iz postupka prijave nepravilnosti duvaju se najduZe pet

godina od zaprimanja prijave nepravilnosti, odnosno do okondanja sudskog postupka za zaltitu prijavitelja
nePravilnost'' 

aranak 16.

Danom donoSenja ovoga Pravilnika, prestaje vaZiti Pravilnik o nadinu imenovanja povjerljive

osobe i postupku unutamjeg prijavljivanja nepravilnosti u DrZavnoj geodetskoj upravi, KLASA: 930-

0 I 120 -0 1 I 7 4, U RB ROJ : 5 4 I -07 -02 I 1 -20 -2 od 24.06.2020. godi ne.



ilanak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donoSenja i objavljuje se na mreZnim stranicama DrZavne

geodetske uprave.

KLASA: 01 1 -01 122-01 I 10

URBROJ: 541-1-22-2

Zagreb,23.06.2022.
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