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Predsjednik Županijskog suda u Zadru Željko Đerđ, temeljem odredbi čl. 24. i 25. 

Sudskog poslovnika („Narodne novine“, broj: 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 

29/17., 33/17., 34/17., 57/17., 101/18., 119/18., 81/19., 128/19., 39/20. I 47/20. - dalje: Sudski 

poslovnik), u svezi s odredbama čl. 31.. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13., 

33/15., 82/15., 82/16., 67/18. i 126/19. - dalje: Zakon o sudovima) i čl. 24. i 26. Pravilnika o 

radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 112/17., 119/18. i 

39/20. - dalje: Pravilnik), iz razloga imenovanja nove sutkinje, donosi, 

 

 

 

1. IZMJENU GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

Županijskog suda u Zadru za 2021.  
 

 

U Godišnjem rasporedu poslova Županijskog suda u Zadru za 2021. godinu,  u dijelu 

A) RASPORED SUDACA I SUDSKIH SAVJETNIKA, glavi 4) NUMERIRANJE 

SUDAČKIH I SAVJETNIČKIH REFERADA, iza točke 17. dodaje se nova točka 18. Iva 

Lovrin (referada br. 17), a dosadašnje točke 18. do 21. postaju točke 19. do 22. 

 

U glavi 5)  USTROJSTVENE JEDINICE riječi „49 zaposlenika“ zamjenjuju se 

riječima „50 zaposlenika), a riječi „17 sudaca“ zamjenjuju riječima „18 sudaca“. 

 

U glavi 6) KAZNENI ODJEL, poglavlje I. SUCI U KAZNENOM ODJELU:, u 

točkama 1. i 2. postotak ukupnog umanjenja od „16,25%“ zamjenjuje se postotkom ukupnog 

umanjenja od „17,29%“, a postotak umanjenja od „6,25%“ zamjenjuje se postotkom umanjenja 

od „7,29%“, a iza točke 6) dodaje se nova točka 7) Iva Lovrin, sutkinja (referada br. 17).  

 

U glavi 6) KAZNENI ODJEL, poglavlje II. SUCI ISTRAGE iza rednog broja 3. 

dodaje se novi broj 4. Iva Lovrin, te se kao sudski zapisničar koji dežura sa sucima istrage 

dodaje Ana Pedić. 

 

 U glavi 6) KAZNENI ODJEL, poglavlje IV. PRVOSTUPANJSKO KAZNENO 

VIJEĆE (K) prvostupanjski kazneni predmeti (K), uz već navedene suce – predsjednike vijeća 

dodjeljuju se u rad i sutkinji Ivi Lovrin. 

 

 Sutkinja Iva Lovrin, (referada broj 17) preuzima predmete koji se nalaze u referadi, 

ranije u zaduženju suca mr.sc. Marijana Bitange, a koji, zbog imenovanja u Visoki kazneni sud 
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odlazi iz ovog Suda (ukupno 43 predmeta, 4 K, 36 Kir i 3 Kir-eu, predmeta), osim predmeta 

Kov-25/2020 i Kov-39/2020, koji će se dodijeliti u rad sucima – predsjednicima optužnih vijeća 

sukladno Pravilniku o radu u sustavu e-Spisa ponovljenom automatskom dodjelom. 

 

 Sukladno odredbi članka 40. stavak 12. Pravilnika o radu u sustavu eSpisa, uz predmete 

preuzete u referadi broj 17, sutkinji Ivi Lovrin se u rad dodjeljuju 7 K predmeta (K-2/17, K- 

6/19, K-11/20, K-1/20, K-27/20, K-15/20 i K-17/20) iz referade broj 18, te 1 predmet K-32/19 

iz referade broj 11, u kojima nije započeta glavna rasprava. 

 

 U glavi 6) KAZNENI ODJEL, odjeljak Odjel za praćenje i proučavanje sudske 

prakse i evidenciju: sucima pod 1. do 6. za praćenje i proučavanje sudske prakse umanjenje 

od obavljanja sudačke dužnosti  iznosi 7,29%, umjesto do sada 6,25%.  

 

 U dijelu B) RASPORED SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, kao sudski zapisničar 

u Kaznenom odjelu, iza broja 6. dodaje se pod brojem 7. Ana Pedić. 

 

U poglavlju SUDSKA UPRAVA, u točki poslova administrativnog referenta – 

upisničara u Uredu predsjednika dodaje se da Helena Paleka, osim ovih poslova po potrebi 

obavlja i poslove upisničara u sudskoj pisarnici. 

 

U točki administrativni referent - zapisničar kod predsjednika suda, umjesto Ana Pedić  

(koja je raspoređena kao zapisničar u Kaznenom odjelu), određuje se Sandra Paleka. 

 

U preostalom dijelu Godišnji raspored poslova Županijskog suda u Zadru za 2021. 

godinu (sa ispravcima od 1. prosinca 2020. i 15. prosinca 2020.) ostaje neizmijenjen. 

 

Ova 1. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova Županijskog suda u Zadru za 2021. godinu 

stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2021. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 Državno sudbeno vijeće je svojom odlukom broj IS-9/20-14 od 17. prosinca 2020. za 

sutkinju ovoga suda imenovalo Ivu Lovrin, sutkinju Općinskog suda u Zadru. 

 

 Istom odlukom je određeno da sutkinja Iva Lovrin stupa na dužnost sutkinje ovoga suda 

sa danom 1. siječnja 2021., a kako je u to vrijeme Godišnji raspored poslova Županijskog suda 

u Zadru za 2021. godinu već bio donesen, to je trebalo, radi rasporeda novoimenovane sutkinje, 

određivanje poslova koje će obavljati, formiranja referade i povećanja broja izvršitelja sudskih 

zapisničara u Kaznenom odjelu u kojem je imenovana sutkinja raspoređena, izvršiti izmjenu 

Godišnjeg rasporeda poslova Ovoga suda za 2021. godinu. 

 

 Kako sudac ovog Suda mr.sc. Marijan Bitanga sa 1. siječnja 2021. stupa na dužnost suca 

Visokog kaznenog suda, a isti je, za vrijeme rada u ovom Sudu dužio referadu broj 17, u kojoj 

je ostao određen broj neriješenih predmeta, to je bilo svrsishodno u istu referadu rasporediti 

novoimenovanu sutkinju, a kako je u toj referadi manji broj od prosjeka ostalih referada 

Kaznenog odjela, to je trebalo, sukladno odredbi članka 40. stavak 12. Pravilnika o radu u 

sustavu eSpisa, radi ujednačenosti opterećenja, istu referadu dopuniti iz drugih više opterećenih 

referada.  
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 S obzirom na rečeno, nakon održane sjednice svih sudaca dana 8. siječnja 2021. 

(sukladno odredbi čl. 24. st. 4. Sudskog poslovnika),  trebalo je odlučiti kao naprijed.   

 

         

 

       Predsjednik suda 

 

Željko Đerđ 

 

 

 

 

   

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 

  

 Svaki sudac može u roku od 3 (tri) dana izjaviti prigovor predsjedniku suda na Izmjenu 

godišnjeg rasporeda poslova, a ostali službenici u istom roku staviti primjedbu na Izmjenu 

Godišnjeg rasporeda poslova, o kojima odlučuje više tijelo sudske uprave, s time da izjavljeni 

prigovor odnosno primjedba ne odgađa izvršenje (čl. 25. st. 2. u svezi čl. 24. st. 4. Sudskog 

poslovnika).  

 

DNA: 

 

1. Sucima i sudskim savjetnicima – putem službene adrese elektroničke pošte uz potvrdu 

o isporuci; 

2. Ostalim službenicima i namještenicima  - putem službene adrese elektroničke pošte uz 

potvrdu o isporuci; 

3. Administratoru sustava eSpisa – ovdje; 

4. U spis. 

 

NAKON PRAVOMOĆNOSTI: 

 

1. Vrhovni sud Republike Hrvatske, Ured predsjednika (sukladno članku 10. točka 2. 

Zakona o sudovima);  

2. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske (sukladno članku 10. točka 2. Zakona o 

sudovima). 



Broj zapisa: eb2f5-72431

Kontrolni broj: 0cf68-9d90b-afd3c

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=ŽELJKO ĐERĐ, L=ZADAR, O=ŽUPANIJSKI SUD, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/

unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Županijski sud u Zadru potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.
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