
          
Republika Hrvatska 

Županijski sud u Zadru 

Ured predsjednika 

 

Broj:     5. Su-397/20-22 

Zadar,   16. veljače 2021.  

 

 

 

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 zasnivanja radnog odnosa novog namještenika, 

 

 

 

3. IZMJENU GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

Županijskog suda u Zadru za 2021.  
 

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

B) RASPORED SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA: u glavi SUDSKA UPRAVA: 

pododjeljak 13. mijenja se i glasi:  

 

Poslove vozača iz članka 12. točka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Županijskog suda 

u Zadru obavljat će Nikica Radošević, a u njegovoj odsutnosti zamjenjivat će ga Renato Babić. 

 

 Ova 3. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova Županijskog suda u Zadru za 2021. godinu 

stupa na snagu i primjenjuje se od 10. veljače 2021., a u svemu ostalom ostaje na snazi Godišnji 

raspored poslova za 2021. izmijenjen 1. izmjenom od 30. prosinca 2020. i 2. izmjenom od 15. 

veljače 2021.  

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 Rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zadru broj 7 Su-180/20 od 12. siječnja 

2021. Nikica Radošević je primljen u radni odnos u ovaj Sud nakon dobivanja odobrenja 

Ministarstva pravosuđa i uprave, te provedenom postupku po raspisanom oglasu, a rješenjem 

broj 7 Su-180/20-45 od 10. veljače 2021. je raspoređen na radno mjesto vozača u ovom Sudu, 

pa je trebalo u Godišnjem rasporedu poslova Suda izvršiti izmjenu u skladu sa novonastalim 

okolnostima. 

      

 U svemu ostalome ostaje na snazi Godišnji raspored poslova za 2021. godinu sa 1. 

izmjenom od 30. prosinca 2020. i 2. izmjenom od 15. veljače 2021. 
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 S obzirom na rečeno, trebalo je odlučiti kao naprijed.   

 

        Predsjednik suda 

 

  Željko Đerđ   

 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku: 

 

Povodom prijedloga prve izmjene Godišnjeg rasporeda poslova svi suci mogu se 

očitovati u roku od 3 (tri) dana nakon zaprimanja akta elektroničkim putem (članak 24. stavak 

3. Sudskog poslovnika). 

 

Ako u tom roku nitko od sudaca ne dostavi primjedbe smatra se da su svi suci suglasni 

s predloženim izmjenama Godišnjeg rasporeda poslova. 

 

Ako netko od sudaca dostavi primjedbe, predsjednik suda sazvat će Sjednicu svih sudaca 

sukladno postupku donošenja Godišnjeg rasporeda poslova (članak 24. stavak 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: eb2f8-81737

Kontrolni broj: 00391-df23c-23025

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
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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,
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