
 
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 

 
Na temelju članka 20. stavka 1. točke 2. Zakona o zaštiti prijavitelja 

nepravilnosti ("Narodne novine" broj 46/22.), članka 16. Pravilnika o postupku 
unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe u Ustavnom 
sudu Republike Hrvatske, broj: SuT-A-11/2022, a u vezi s člankom 43. stavkom 7. 
Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15. 
i 102/19.), dana 7. studenoga 2022. godine, donosim 
 
 

O D L U K U 
 

O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENICE POVJERLJIVE OSOBE U 
USTAVNOME SUDU REPUBLIKE HRVATSKE 

 
 

I. 
Ovom Odlukom imenuje se Melita Poslek, mag.iur, predstojnica Ureda 

glavnog tajnika Ustavnog suda Republike Hrvatske povjerljivom osobom u 
Ustavnome sudu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud). 

Kontakt podaci povjerljive osobe:  
telefon: 01/6400-203; fax: 01/6400-001; e-mail: melita_poslek@usud.hr 
 

II. 
Imenuje se Ana Baća Pernar, financijsko-računovodstvena savjetnica u 

Ustavnome sudu, zamjenicom povjerljive osobe. 
Zamjenica povjerljive osobe obavlja sve poslove povjerljive osobe za vrijeme 

njezine spriječenosti, a u dogovoru s povjerljivom osobom može i redovito sudjelovati 
u radu povjerljive osobe. 

Na zamjenicu povjerljive osobe se na odgovarajući način primjenjuju sva 
prava, ovlasti i obveze povjerljive osobe. 

Zamjenica povjerljive osobe dužna je sudjelovati u programima edukacije koji 
se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti. 

Kontakt podaci zamjenice povjerljive osobe:  
telefon: 01/6400-280; fax: 01/4851-135; e-mail: ana_baca@usud.hr 

 
III. 

Povjerljiva osoba u Ustavnome sudu: 

 prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, 

 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, prosljeđuje prijavu o nepravilnosti 
tijelima ovlaštenima na postupanje ovisno o sadržaju prijave, ako nepravilnost nije 
riješena s predsjednikom Ustavnog suda,  

 pisanim putem obavještava podnositelja prijave o postupanju po prijavi,  
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 pruža informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko 
prijavljivanje, kao i nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama 
Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave,  

 pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, 

  omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.  
Povjerljiva osoba dužna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose 

na zaštitu prijavitelja nepravilnosti. 
 

IV. 
Povjerljiva osoba ujedno je i osoba za nepravilnosti, sukladno članku 5. stavku 

1. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima 
institucija u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/20.). 

Osobe iz točke I. i II. ove Odluke obvezne su:  

 za svaku zaprimljenu obavijest/prijavu o nepravilnostima popuniti obrazac "Podaci 
o prijavljenoj nepravilnosti",  

 obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj obavijesti/prijavi o nepravilnosti, 

 procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju 
naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje 
ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti,  

 odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s 
odredbama Pravilnika o postupanju i izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju 
sredstvima institucija u javnom sektoru, 

 predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za 
otklanjanje nepravilnosti, 

 pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima, 

 pružati stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja 
nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje, 

 pripremiti objedinjeno godišnje izvješće o nepravilnostima. 
 

V. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju 

povjerljive osobe i osobe za nepravilnosti u Ustavnome sudu Republike Hrvatske, 
broj: SuT-A-5/2021 od 11. ožujka 2021. 

 
VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnim 
stranicama Ustavnog suda. 
 
 
Broj: SuT-A-13/2022 
Zagreb, 7. studenoga 2022. 
 
 
 

PREDSJEDNIK 
 

dr. sc. Miroslav Šeparović, v.r. 
 


