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Sukladno članku 3. stavku 3. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja 

nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Općinskom sudu u Vinkovcima 

broj:20 Su-451/2022-1 od 20. rujna 2022. predsjednik suda Ivan Katičić objavljuje 

slijedeći 

 

POZIV  

ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA RADI IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE I 

NJEZINA ZAMJENIKA NA OPĆINSKOM SUDU U VINKOVCIMA 

 

  Obavještavaju se svi zaposlenici (državni službenici i namještenici) 

Općinskog suda u Vinkovcima da je dana 20. rujna 2022. sukladno članku 20. 

Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj: 46/2022) donesen 

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive 

osobe u Općinskom sudu u Vinkovcima.  

  Također se obavještavaju svi zaposlenici Općinskog suda u Vinkovcima da 

će se, sukladno članku 3. Pravilnika na Općinskom sudu u Vinkovcima, provesti 

postupak imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika.  

  Predsjednik suda imenuje povjerljivu osobu i njezina zamjenika na prijedlog 

sindikalnog povjerenika koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća ili najmanje 

20% zaposlenika Općinskog suda u Vinkovcima.  

  Obzirom na naprijed navedeno pozivaju se svi zaposlenici Općinskog suda u 

Vinkovcima i sindikalni povjerenik da u roku od 15 dana od objave ovoga poziva, 

bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis, predlože predsjedniku suda 

povjerljivu osobu i njezina zamjenika. 

  Zaposlenici koji predlažu povjerljivu osobu i njezinog zamjenika trebaju 

prethodno pribaviti njihov pristanak, koji se daje u pisanom obliku i zajedno s 

prijedlogom dostavlja predsjedniku suda 

  Ako u roku petnaest dana od dana poziva zaposlenici i sindikalni povjerenik 

predsjedniku suda ne daju svoj prijedlog povjerljive osobe i njezina zamjenika, 

predsjednik suda će na temelju članka 20. stavak 3. Zakona povjerljivu osobu i 

njezina zamjenika imenovati samostalno. 

 

                                                                                                    Predsjednik suda 
                                                                                                         Ivan Katičić 
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Dostaviti: 
- svim zaposlenicima i sindikalnom povjereniku putem mrežnih stranica Općinskog 

suda u Vinkovcima 
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