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OPĆINSKI  SUD U ZLATARU 
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Općinski sud u Zlataru, po predsjedniku suda Vinku Vladiću, na temelju članka 3. stavka 3. 

Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u 

daljnjem tekstu: Pravilnik), broj 3 Su-320/2020-1 od 14. listopada 2020. i članka 31. Zakona o 

sudovima (Narodne novine, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) u vezi s 

člankom 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine, broj 17/19) objavljuje 

  

P O Z I V 

za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti  

u Općinskom sudu u Zlataru 

 

I. 

Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u 

Općinskom sudu u Zlataru.  

II. 

Za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Općinskom sudu u Zlataru 

predlaže se sudska savjetnica Ines Celjak.  

III. 

Pozivaju se svi zaposlenici Općinskog suda u Zlataru, u skladu s odredbom članka 3. Pravilnika, 

u roku od 15 dana pisanim putem, predložiti povjerljivu osobu iz reda zaposlenika Općinskog  

suda u Zlataru ili podržati predloženu povjerljivu osobu navedenu u ovom pozivu. Uz prijedlog 

je potrebno dostaviti i pisanu izjavu o pristanku predložene osobe za obavljanje funkcije 

povjerljive osobe. 
IV. 

Ako 20% zaposlenika Općinskog suda u Zlataru ne dostavi svoj pisani prijedlog za imenovanje 

povjerljive osobe, odnosno ne podrži ni jednu osobu kao povjerljivu osobu, predsjednik suda 

će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u ovom pozivu.  

 

V. 

Povjerljiva osoba u Općinskom sudu u Zlataru prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita 

prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja 

nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju 

nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis 

predmeta, te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.  

 

VI. 

Ovaj poziv objavit će se na mrežnim stranicama Općinskog suda u Zlataru. 

 

PREDSJEDNIK SUDA 

Vinko Vladić 
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