
\r,

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju dlanka 17. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
i nadinu imenovanja povjerljive osobe u Ustavnome sudu Republike Hrvatske broj: SuT-
A-1112022 od 12. listopada 2022., predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske
objavljuje

POZIV

ZA IMENOVANJE POVJERLJIVE OSOBE I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE U
USTAVNOME SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

I.
Pokrece se postupak imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe

za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Ustavnome sudu Republike Hrvatske (u
daljnjem tekstu: Ustavni sud).

il.
Pozivaju se svi zaposlenici Ustavnog suda da u roku od 15 dana od dana objave

ovoga Poziva na mreZnim stranicama Ustavnog suda, na adresu elektronidke po5te:
melita_poslek@usud.hr predloZe povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe iz reda
zaposlenika Ustavnog suda.

tv.
lznimno, ukoliko 20o/o zaposlenika Ustavnog suda ne predloZi povjerljivu osobu i

zamjenika, predsjednik Ustavnog suda 6e imenovati povjerljivu osobu i zamjenika kako
slijedi:

- za povjerljivu osobu: lt/lelita Poslek, predstojnica Ureda glavnog tajnika,

- za zamjenicu: Ana Baca Pernar, financijsko-radunovodstvena savjetnica.
Obje sluZbenice iz stavka 1. ove to6ke su do sada obavljale poslove povjerljive

osobe i zamjenice povjerljive osobe.

ilt.
Povjerljiva osoba i njezin zamjenik imenuje se na prijedlog najmanje 20%

zaposlenika Ustavnog suda.
U slucaju vi5e prijedloga zaposlenika Ustavnog suda, prednost ce imati prijedlog

koji ima vecu podr5ku zaposlenika, a u sludaju prijedloga koji imaju jednaku podr5ku
zaposlenika, prednost ce imati prijedlog kojije ranije zaprimljen.

Prijedlog mora sadrZavati i pisane suglasnosti zaposlenika koji se predlaZu za
povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe.



V.
Povjerljiva osoba u Ustavnom sudu prati primjenu zakona kojim se ureduje za5tita

prijavitelja nepravilnosti te promi6e po5tivanje zakonskih rje5enja i za5titu prijavitelja
nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, poduzima radnje iz svoje nadleZnosti
potrebne za za5titu prijavitelja nepravilnosti, poduzima radnje radi ispitivanja
nepravilnosti, Stiti identitet i podatke iz prijave, pruZa prijavitelju nepravilnosti opce
informacije o njegovim pravima i postupku, omogu6uje uvid u spis predmeta te vodi
evidenciju o zaprimljenim prijavama.

Povjerljiva osoba ujedno je i osoba za nepravilnosti, sukladno dlanku 5. stavku 1.

Pravilnika o postupanju i izvje5tavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima
institucija u javnom sektoru ("Narodne novine", broj 78120.) te ispunjava obveze iz
sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Sve odredbe mjerodavnih propisa koji se odnose na izbor, za5titu, prava i

duZnosti povjerljive osobe na odgovarajuci nadin odnose se i na zamjenika povjerljive
osobe.

vl.
Odluku o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika donosi predsjednik Ustavnog

suda najkasnije u roku od 8 dana od proteka roka iz todke ll. ovoga Poziva.

vll.
Ovaj Poziv objavit ce se na mreZnoj stranici Ustavnog suda.

Broj: SuT-A-1312022
Zagreb, 1 3. listopada 2022
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