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Općinski sud u Metkoviću, po predsjednici suda Marijani Zloić – Talajić, na 
temelju čl. 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) donosi 

 
O D L U K U 

O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE 
 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom imenuje se Ivica Kuran, raspoređen na radno mjesto I. vrste 
viši sudski savjetnik - specijalist, povjerljivom osobom koja će zaprimati unutarnje 
prijave nepravilnosti i voditi postupak u vezi s prijavom nepravilnosti u Općinskom 
sudu u Metkoviću.  

 
Članak 2. 

 
 Osoba iz čl. 1. imenovana je na prijedlog predsjednice Općinskog suda u 
Metkoviću.  
 

         Članak 3.  
 

Povjerljiva osoba uživa zaštitu sukladno čl. 17. st. 7. Zakonu o zaštiti 
prijavitelja nepravilnosti.  

 
Članak 4. 

 
Povjerljiva osoba nezavisna je i samostalna u postupanju prilikom 

poduzimanja radnji iz svoje nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.  
 
Povjerljiva osoba svoje dužnosti obavlja zakonito i savjesno pri čemu ne smije 

zloupotrijebiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti. 
 

Članak 5.  
 

Povjerljiva osoba dužna je: 
 
- zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od 
dana primitka,  

- bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja 
nepravilnosti,  



- poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu 
informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana 
potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka 
sedam dana od dana podnošenja prijave  

- bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje 
prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem  

- bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja 
prijave  

- pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o 
zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o 
prijavi  

- čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od 
neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno 
posebnom zakonu  

- pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave 
nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, 
uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave 
nepravilnosti.  

 
Članak 6. 

 
Povjerljiva osoba dužna je čuvati povjerljivost osobnih podataka prijavitelja 

nepravilnosti kao i svih ostalih podataka navedenih u prijavi nepravilnosti.  
 
Potvrdom primitka ove Odluke smatra se da je Povjerljiva osoba dala Izjavu o 

povjerljivosti podataka do kojih dođe prilikom postupanja po prijavi.  
 

Članak 7. 
 

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti neposredno Povjerljivoj osobi na 
propisanom obrascu, poslati poštom na adresu Općinski sudu Metkoviću, Metković, 
Andrije Hebranga 9, uz napomenu „Za Povjerljivu osobu“ ili izjaviti usmeno na 
zapisnik.  

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na mrežnim 
stranicama Općinskog suda u Metkoviću. 
 

Predsjednica suda: 
 

                   Marijana Zloić – Talajić  
 



Broj zapisa: eb30f-2e1a3
Kontrolni broj: 08bfc-7a493-63d01

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.

https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/?brojZapisa=eb30f-2e1a3&kontrolniBroj=08bfc-7a493-63d01

		2022-07-25T09:30:52+0000
	MARIJANA ZLOIĆ-TALAJIĆ




