
 

           

 
 

                         
     REPUBLIKA HRVATSKA 

VISOKI PREKRŠAJNI SUD RH 

              Ured predsjednika 

 

Broj: 5-Su- 388/2019 

Zagreb,  9. svibnja 2019. 

 

  

  

 Na temelju članka 10.  Zakona o sudovima (Narodne novine 28/2013., 33/2015., 82/2015., 

82/2016., 67/2018.) i članka 24. stavka 1. Sudskog poslovnika (Narodne novine 37/2014., 49/2014., 

8/2015., 35/2015., 123/2015., 45/2016., 29/2017., 33/2017., 34/2017., 57/2017., 119/18. ), radi 

promjene sastava 1.Vijeća za javni red i mir i javnu sigurnost, donosim 

 

          

IZMIJENJENI GODIŠNJI RASPORED POSLOVA VISOKOG PREKRŠAJNOG 

SUDA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU S PRIMJENOM OD 9. 

SVIBNJA 2019. (prema Prijedlogu Izmjene od 30.travnja 2019. – članak 24. stavak 3. i 4. 

Sudskog poslovnika – Izmjene i dopune NN broj:101/18) 

  

      

Članak 1. 

 

 Članak 12. se mijenja u dijelu koji se odnosi na sastav 1. Vijeća za javni red i mir i javnu 

sigurnost te na način da glasi:  

 

„1.Vijeće za javni red i mir i javnu sigurnost u sastavu: 

 

1. Branka Žigante Živković   kao predsjednica vijeća 

2. Siniša Senjanović  kao član vijeća 

3. Renata Popović  kao članica vijeća 

   

4. Robert Završki (sudac Općinskog prekršajnog suda u 

Zagrebu) 

   

5. Koraljka Polak Medaković (sudska savjetnica)                

                      

 kao zapisničar 

 

 

kao zapisničarka 

 

          Sucu Robertu Završkom, za mentora se određuje sudac Siniša Senjanović, a sudskoj savjetnici 

Korljaki Polak Medaković za mentora se određuje sutkinja Branka Žigante Živković.“  

 

 

     Članak 2. 

 

 Članak 20. se mijenja na način da se iza riječi „Azra Hadžijusufović Muminagić“ dodaju riječi 
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„Branka Žigante Živković“. 

 

      Članak 3. 

 

 Ova Izmjena Godišnjeg rasporeda poslova Suda primjenjuje se od 9. svibnja 2019. 

 

  

Predsjednica: 

 

Karmen Novak Hrgović 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

 

Protiv godišnjeg rasporeda poslova suci i sudski savjetnici mogu izjaviti prigovor predsjedniku suda u 

roku 3 dana od dostave, a ostali službenici mogu staviti primjedbu predsjedniku suda u roku 3 dana od 

dostave. 

Izjavljeni prigovor odnosno primjedba ne odgađaju izvršenje godišnjeg rasporeda poslova. 

 

DOSTAVITI: 

Godišnji raspored poslova dostavlja se sucima, sudskim savjetnicima i ostalim službenicima suda 

elektroničkim putem uz potvrdu o isporuci kojom se potvrđuje da je poruka elektroničke pošte 

isporučena u poštanski sandučić primatelja. Iznimno, godišnji raspored poslova može se sucima, 

sudskim savjetnicima i ostalim službenicima dostaviti i u papirnatom obliku uz potvrdu o dostavi. 

 

 

 


