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 Temeljem članka 4., 5. i 6. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe broj 7 Su-1004/2020-1 od 29. svibnja 2020. 

članka 31. Zakona o sudovima (Narodne novine broj: 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 

136/19), u vezi s člankom 17. Zakona o zaštiti prijavitelja (Narodne novine broj 17/19) 

predsjednica Općinskog sud u Splitu Marina Boko dana 26. kolovoza 2020. donosi  

 

 

ODLUKU 

o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe 

za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 

 

 

Članak 1. 

 

Mirena Mindoljević, administrativni referent – upisničar imenuje se povjerljivom 

osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općinskom sudu u Splitu. 

 

Marjan Saša, viši sudski savjetnik – specijalist imenuje se zamjenikom povjerljive 

osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. 

 

 

Članak 2. 

 

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je dužna: 

 

- zaprimiti prijavu nepravilnosti i osnovati spis 

- voditi očevidnik predmeta 

- ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja 

prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem 

- prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim za postupanje prema sadržaju 

prijave, ako nepravilnosti nije riješena s poslodavcem 

- obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama 

poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od 

zaprimanja zahtjeva 



- pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon 

njegova završetka 

- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o 

zaprimljenim prijavama u roku od trideset dana od odlučivanja o prijavi 

- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od 

neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama osim ako to nije suprotno 

zakonu. 

 

 

Članak 3. 

 

Na zamjenika povjerljive osobe se na odgovarajući način primjenjuju sve prava, 

ovlasti i obaveze povjerljive osobe. 

 

Zamjenik povjerljive osobe obavlja poslove povjerljive osobe za vrijeme nenazočnosti 

povjerljive osobe. 

 

 

Članak 4. 

 

Službeni kontakt podaci povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u 

Općinskom sudu u Splitu: 

 

e-mail mirena.mindoljevic@osst.pravosudje.hr 

telefon 021/755-705 

 

Službeni kontakt podaci zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje 

nepravilnosti u Općinskom sudu u Splitu: 

 

e-mail marjan.sasa@osst.pravosudje.hr 

telefon 021/755-756 

 

 

Članak 5. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici 

Općinskog suda u Splitu. 

 

 

Predsjednica suda 

 

Marina Boko  

 

 

 

Dostaviti: 

- Mirena Mindoljević 

- Marjan Saša 

- mrežna stranica Općinskog suda u Splitu 

- u spis Su 
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