
Na temelju Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/2019) i Pravilnika o postupku unutarnjeg
prijavljivanja  i  nepravilnosti  i  imenovanja  povjerljive  osobe TRGOVINE KRK d.d.  od 19.12.2019.  godine,
direktor TRGOVINE KRK d.d. donosi 23. ožujka 2020. godine sljedeću

ODLUKU UPRAVE
O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I NJEZINA ZAMJENIKA

I TRGOVINA KRK d.d. (u daljnjem tekstu: Poslodavac), prethodno dobivši njihov pristanak, imenuje: 

 MARIN VALKOVIĆ OIB: 61836083107, Baška,Batomalj 2, 0995858256, marin.valkovic @trgovina-
krk.hr, za Povjerljivu osobu za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupaka u vezi s prijavom
nepravilnosti (dalje: Povjerljiva osoba);

 SILVIJA ORLIĆ OIB: 53118053154, Punat, I.G. Kovačića 26, 051/705-430, silvija.orlic@trgovina-
krk.hr, za zamjenika Povjerljive osobe.  

II Dužnosti  i  prava  povjerljive  osobe  određene  su  Zakonom  o  zaštiti  prijavitelja  nepravilnosti  i
Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja i nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Poslodavca od
19. prosinca 2019.g. (dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2020. godine.

III Povjerljiva osoba posebice je dužna:
1. zaprimiti prijavu nepravilnosti
2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave
3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je isti
učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
4.  prijavu  o  nepravilnosti  proslijediti  tijelima  ovlaštenim  na  postupanje  prema  sadržaju  prijave,  ako
nepravilnost nije rješena s Poslodavcem
5. obavijestiti  prijavitelja  nepravilnosti,  na njegov zahtjev,  o  tijeku i  radnjama poduzetima u postupku i
omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja zahtjeva 
6. pisanim putem izvijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka
7. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u
roku od 30 (trideset) dana od odlučivanja o prijavi
8.  čuvati  identitet  prijavitelja  nepravilnosti  i  podatke  zaprimljene  u  prijavi  od  neovlaštenog  otkrivanja
odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.

IV Zamjenik djeluje kao Povjerljiva osoba kada Povjerljivoj osobi prestane ta dužnost do imenovanja nove,
u slučaju nenazočnosti Povjerljive osobe ako je situacija takva da se Povjerljivu osobu ne može čekati ili ako ga
Povjerljiva osoba na to ovlasti. 

V  Postupak  unutarnjeg  prijavljivanja  nepravilnosti  određen  je  Pravilnikom.  Započinje  podnašanjem
prijave.  Napominje  se  i  ovim putem da  prijava  treba  sadržavati  podatke  o  prijavitelju  nepravilnosti,  naziv
poslodavca prijavitelja,  podatke o osobi i/ili  osobama na koje se prijava odnosi  i  opis nepravilnosti  koja se
prijavljuje te mora biti datirana i potpisana, a Prijavitelj nepravilnosti podnosi prijavu Povjerljivoj osobi na jedan
od slijedećih načina: 

- neposredno u pisanom obliku, 
- usmeno na zapisnik, 
- poštom na adresu sjedišta Poslodavca, s naznakom “za Povjerljivu osobu”, 
- putem e- maila na adresu: marin.valkovic@trgovina-krk.hr; 

VI Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se počev od 01. travnja 2020.g. 

Član Uprave:
Dubravko Fanuko, direktor, v.r.


