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Na temelju odredbe članka 4. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja 
nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe, predsjednik Općinskog suda u Splitu 
objavljuje 
 

P O Z I V 
 

za predlaganje povjerljive osobe i njezina zamjenika za unutarnje prijavljivanje 
nepravilnosti 

 
Pozivaju se zaposlenici Općinskog suda u Splitu da u razdoblju od 01. srpnja 2022. 
do 08. srpnja 2022. u Ured predsjednika suda dostave svoj pisani prijedlog 
imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika iz reda zaposlenika. 
  
 

Obrazloženje 
 

 Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja 
povjerljive osobe (u daljnjem tekstu: Pravilnik) predviđeno je imenovanje povjerljive 
osobe i zamjenika povjerljive osobe Općinskog suda u Splitu za zaprimanje prijava 
nepravilnosti, komunikaciju s prijaviteljem i vođenje postupka zaštite u vezi s prijavom 
nepravilnosti. Sukladno odredbama Pravilnika predsjednik suda imenuje povjerljivu 
osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njenog zamjenika, na temelju 
prijedloga najmanje 20% zaposlenika. 
 Stoga se upućuje poziv zaposlenicima da u roku od 8 (osam) dana svoj pisani 
prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika dostave u Ured 
predsjednika suda u naprijed naznačenom razdoblju. 

Povjerljiva osoba u Općinskom sudu u Splitu prati primjenu zakona kojim se 
uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i 
zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, poduzima radnje iz 
svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, poduzima radnje radi 
ispitivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke iz prijave, pruža 
prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje 
uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama. 

Ovaj poziv objavit će se na web stranicama Općinskog suda u Splitu. 
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