
 

                     
        REPUBLIKA HRVATSKA 
 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU  
      URED PREDSJEDNIKA 
 
Poslovni broj: 7 Su-12/2022 
Metković, 12. siječnja 2022. godine 
 
 Općinski sud u Metkoviću, po predsjednici suda Marijani Zloić - Talajić, na 
temelju čl. 30. st. 1. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 126/19 i 
130/20), u svezi s čl. 15. st. 1. i 2. Etičkog kodeksa državnih službenika (NN 40/11, 
13/12) donosi 
 

O D L U K U 
o imenovanju povjerenika za etiku 

 
Članak 1. 

 
 Ovom odlukom imenuje se Tomislav Zloić, raspoređen na radno mjesto III. 

vrste administrativni referent – sudski upisničar, povjerenikom za etiku Općinskog 
suda u Metkoviću. 

 
Članak 2. 

 
Ovom odlukom imenuje se Edita Murtezani, raspoređena na radno mjesto II. 

vrste – upravitelj pisarnice sudske uprave, zamjenikom povjerenika za etiku 
Općinskog suda u Metkoviću.  

 
Članak 3. 

 
Povjerenik za etiku prati primjenu etičkog kodeksa u državnom tijelu, 

promovira etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i odnosima 
službenika prema građanima, daje savjete službenicima o etičkom ponašanju, 
zaprima pritužbe službenika i građana na etičko i moguće koruptivno postupanje 
službenika, provodi postupak osnovanosti pritužbe te vodi evidenciju o zaprimljenim 
pritužbama. 

 
O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe povjerenik za etiku 

dužan je podnijeti pisano izvješće čelniku tijela. 
 
Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe 

i na temelju anonimne pritužbe.  
 
 
 
 



Članak 4. 
 

U slučaju povrede Etičkog kodeksa, povjerenika za etiku Općinskog suda u 
Metkoviću moguće je kontaktirati na telefonski broj 020/62-640 ili na e-mail adresu: 
tomislav.zloic@osme.pravosudje.hr ili zamjenicu povjerenika za etiku na telefonski 
broj: 020/642-649 i na e-mail adresu: edita.murtezani@osme.pravosudje.hr  

 
Članak 5. 

 
U slučaju postojanja dvojbi o tome predstavlja li neko ponašanje državnog 

službenika povredu Etičkog kodeksa, imenovani će zatražiti mišljenje Etičkog 
povjerenstva. 

Članak 6. 
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici 
Općinskog suda u Metkoviću. 
 

    
Predsjednica suda: 

 
Marijana Zloić – Talajić 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

DNA: 
1. Tomislav Zloić, osobno i dosje službenika 
2. Edita Murtezani, osobno i dosje službenika 
3. Ministarstvo pravosuđa i uprave 
4. Web stranica Općinskog suda u Metkoviću 

mailto:tomislav.zloic@osme.pravosudje.hr
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Broj zapisa: eb304-7e2cc
Kontrolni broj: 075ee-c42e2-98cc5

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=MARIJANA ZLOIĆ-TALAJIĆ, L=METKOVIĆ, O=OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU, C=HR
Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja
prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Metkoviću potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
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