
 
Republika Hrvatska 
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Broj: 20 Su-365/2022 
Zadar,  15. srpnja 2022.  
  

R J E Š E NJ E  
 

Predsjednik Županijskog suda u Zadru, postupajući temeljem odredbe članka 
31. stavak 1. Zakona o sudovima (''Narodne novine'' br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 
67/18., 126/19.,130/20., 21/22. i 60/22. - dalje ZS), te odredbe članka 74. stavak 2. 
Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", broj 
56/22. – dalje Kolektivni ugovor), 

 
 

r i j e š i o    j e  
 
Kao ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu 

dostojanstva iz članka 74. stavak 1. Kolektivnog ugovora imenuje se državna 
službenica Dragana Marina, viša stručna savjetnica. 

 
 

Obrazloženje 
 

1.  Odredbom članka 74. stavak 1. Kolektivnog ugovora je propisano da u slučaju 
neželjenog ponašanja iz članka 72. i 73. Kolektivnog ugovora državni službenik i 
namještenik može se obratiti između ostaloga i ovlaštenoj osobi od poslodavca za 
primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku), 
a prema stavku 2. istog članka istu povjerljivu osobu imenuje čelnik državnog tijela s 
više od 20 zaposlenika. 
 
2. Kako Županijski sud u Zadru ima više od 20 zaposlenika, to je sukladno naprijed 
citiranoj odredbi trebalo imenovati povjerljivu osobu za primanje i rješavanje pritužbi 
vezano za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika u sudu. 
 
3. Podaci povjerljive osobe Dragane Marine iz članka 75. stavak 1. Kolektivnog 
ugovora, i to telefon 023/203-640, fax: 023/203-641, e-mail: 
dragana.marina@zszd.pravosudje.hr, objavljuju se na oglasnoj ploči suda i web 
stranici suda. 
 
4. Imenovana povjerljiva osoba svoje dužnosti i obveze će obavljati sukladno 
odredbama Kolektivnog ugovora. 
 

         Predsjednik suda  
 
             Željko Đerđ  
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DNA: 
 
- Službenici Dragani Marini, 
- Administratoru sustava e-spisa (za web stranicu suda), 
- Oglasna ploča suda. 
- u spis 20 Su-365/2022 
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