
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU 

SUDSKA UPRAVA 

PREDSJEDNIK SUDA 

Broj: 7 Su-794/2021-1 

Bjelovar, 16. prosinca 2021. 

Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine", 
broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. i 130/20.) i članka 75. Kolektivnog 
ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", broj 112/17., 
12/18., 2/19., 119/19., 66/20.), u vezi sa Sporazumom o zaštiti dostojanstva državnih 
službenika i namještenika ("Narodne novine", broj 98/07.), predsjednica Trgovačkog 
suda u Bjelovaru, Marija Petrina Kubica, donosi 

ODLUKU 

o imenovanju ovlaštenih osoba za primanje i rješavanje 

pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivih savjetnika) 

I Ovom Odlukom imenuju se osobe ovlaštene za primanje i rješavanje 
pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivi savjetnici): 

1. Vesna Dragišić, administrativni referent – sudski zapisničar – 
povjerljivi savjetnik za zaštitu dostojanstva osoba ženskog spola 

2. Miroslav Lovreković, viši sudski savjetnik – povjerljiv savjetnik za 
zaštitu dostojanstva osoba muškog spola. 

II Na temelju članka 4. Sporazuma o zaštiti dostojanstva državnih 
službenika i namještenika, ovlaštena osoba dužna je, ovisno o naravi i težini 
povrede, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe koja se 
odnosi na uznemiravanje ili spolno uznemiravanje službenika i namještenika 
Trgovačkog suda u Bjelovaru, opisano u članku 2. citiranog Sporazuma, ispitati 
pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi 
sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono 
postoji. 

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na 
web-stranici i oglasnoj ploči suda.  

P r e d s j e d n i c a 

Marija Petrina Kubica 
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