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R J E Š E NJ E 
 

Predsjednik Županijskog suda u Zadru Željko Đerđ, na temelju članka 31.  
Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj  28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 
126/19., 130/20., 21/22. i 60/22.), članka 20. stavak 3. Zakona o zaštiti prijavitelja 
nepravilnosti ("Narodne novine" broj: 46/22. – dalje ZZPN) i članka 3. stavka 4. 
Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive 
osobe u Županijskom sudu  u Zadru broj 20 Su-340/2022 (dalje Pravilnik),    
 

r i j e š i o  je 
 
I. Ivana Festini, viša sudska savjetnica u Županijskom sudu u Zadru, imenuje se 
"Povjerljivom osobom iz članka 6. točke 10. ZZPN" u postupku unutarnjeg prijavljivanja 
nepravilnosti u Županijskom sudu u Zadru. 
 
II. Zdenka Rinčić, viša sudska savjetnica u Županijskom sudu u Zadru, imenuje se 
"Zamjenicom povjerljive osobe iz članka 6. točke 10. ZZPN" u postupku unutarnjeg 
prijavljivanja nepravilnosti u Županijskom sudu u Zadru. 
 
 

Obrazloženje 
 
 
1. Sukladno odredbi članka 20. stavak 1. ZZPN predsjednik Županijskog suda u 
Zadru je dana 30. lipnja 2022. donio Pravilnik koji je objavljen na web stranici istoga 
suda te dostavljen svim službenicima i namještenicima suda putem službene 
elektroničke pošte. 
 
2.  Sukladno odredbi članka 3. stavak 2. Pravilnika predsjednik Županijskog suda 
u Zadru je dana 6. srpnja 2022. javno objavio poziv svim uposlenima u Županijskom 
sudu u Zadru za imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika, a koji poziv je 
objavljen na oglasnoj ploči suda, web stranici suda te dostavljen svim uposlenicima 
putem elektroničke pošte.  
 
3.  U ostavljenom roku od 15 dana od objave poziva Uredu predsjednika suda nije 
dostavljen niti jedan prijedlog za imenovanje povjerljive osobe i njenog zamjenika od 
strane Sindikata ili uposlenika suda.  
 

 



4.  Odredbom članka 3. stavak 4. Pravilnika je propisano da u slučaju ako u roku 
od 15 dana od dana objave poziva iz stavka 2. toga članka radnici predsjedniku suda 
ne podnesu svoj prijedlog povjerljive osobe i njezina zamjenika predsjednik suda će 
na temelju odredbe čl. 20. stavak 3. ZZPN povjerljivu osobu i njezina zamjenika 
imenovati samostalno.  
 
5.  Više sudske savjetnice ovoga suda Ivana Festini i Zdenka Rinčić su na prijedlog 
i poziv predsjednika suda dale svoju pismenu suglasnost sukladno članku 5. 
Pravilnika, te prihvatile prijedlog za imenovanje i to viša sudska savjetnica Ivana Festini 
za povjerljivu osobu i viša sudska savjetnica Zdenka Rinčić za zamjenicu povjerljive 
osobe.  
 
6.  Imenovana povjerljiva osoba i njezina zamjenica će svoje obaveze ispunjavati 
sukladno odredbi članka 22. stavak 2. ZZPN, odnosno odredbama Pravilnika, a prije 
stupanja na dužnost će potpisati izjavu o povjerljivosti sukladno odredbi članka 5. 
stavak 4. Pravilnika, a svoju dužnost počinju obavljati potpisivanjem izjave o 
povjerljivosti.  
 
7.  S obzirom na sve navedeno, trebalo je odlučiti kao u izreci.  
 
  

                                                                                              Predsjednik suda 
                                                                                                Željko Đerđ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               

Dostaviti: 
1. Svim uposlenicima službenim e-mailom ili osobno,  
2. u spis Su-354/2022 
3. administratoru e-spisa za objavu na web stranici suda , 
4. objaviti na oglasnu ploču suda. 
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