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   Republika Hrvatska 
  Općinski sud u Sisku 
    Ured predsjednika 
Broj:  20 Su-491/2020-5 
U Sisku 24. siječnja 2022. 
 
 Na temelju članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 
28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 67/2018, 126/2019 i 130/2020), članka 17. 
stavka 2. i stavka 5. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 
17/2019), te članka 3. stavka 1. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja 
nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Općinskom sudu u Sisku broj: 20 Su-
491/2020-1 od 3. rujna 2020., sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave 
Općinskog suda u Sisku donosi 
 

ODLUKU 
o imenovanju povjerljive osobe  i zamjenika povjerljive osobe 

u Općinskom sudu u Sisku 
 

I. Nikolina Kramarić, državna službenica Općinskog suda u Sisku,  
raspoređena na poslove voditelja kaznene pisarnice, broj telefona 525-721, adresa 
elektroničke pošte Nikolina.Kramaric@ossk.pravosudje.hr , imenuje se povjerljivom 
osobom Općinskog suda u Sisku. 

 
II. Povjerljiva osoba je dužna  

- pratiti primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, 
- promicati poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, 
- zaprimati prijave nepravilnosti i provoditi postupak unutarnjeg 

prijavljivanja nepravilnosti, 
- štititi identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, 
- pružati prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i 

postupku,  
- omogućavati uvid u spis predmeta. 
- voditi evidenciju o primljenim prijavama. 

 
III. Antonija Perleta državna službenica Općinskog suda u Sisku,  

raspoređena na poslove administrativnog referenta – sudskog zapisničara, broj 
telefona 525-713, adresa elektroničke pošte Antonija.Perleta@ossk.pravosudje.hr , 
imenuje se zamjenikom povjerljive osobe Općinskog suda u Sisku. 

 
IV. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se na web  

stranicama Općinskog suda u Sisku. 
       

        Sudac ovlašten za obavljanje 
             poslova sudske uprave 
 
             Siniša Orlić 
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