
          
Republika Hrvatska 

Županijski sud u Zadru 

Ured predsjednika 

 

Broj:     5. Su-397/20-29 

Zadar,   23. lipnja 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 udaljenja iz službe dvije državne službenice te zasnivanja 

radnog odnosa nove državne službenice, 

 

 

 

4. IZMJENU GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 

Županijskog suda u Zadru za 2021.  
 

I. U Godišnjem rasporedu poslova Županijskog suda u Zadru za 2021. godinu,  u glavi 6) 

KAZNENI ODJEL u Poglavlju II. SUCI ISTRAGE: sudski zapisničar Ana Pedić briše se 

kao zapisničar koji dežura sa sucima istrage. 

 

II. U dijelu B) RASPORED SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA: Sudski zapisničari 

Građanskog odjela Sandra Paleka i Kristina Bikić raspoređuju se u Kazneni odjel, a kao sudski 

zapisničar u Građanski odjel dodaje se novozaposlena državna službenica Maja Župan. 

 

III. Zapisničari Kaznenog odjela Ana Pedić i Ana Kokić ostaju bez rasporeda do završetka 

stegovnog postupka ili prestanka udaljenja iz službe. 

 

IV. U poglavlju SUDSKA UPRAVA, u točki administrativni referent – zapisničar kod 

predsjednika suda Sandra Paleka, koja je raspoređena u Kazneni odjel, briše se. 

 

V. U poglavlju SUDKA PISARNICA – Građanska i kaznena, za poslove administratora 

e-Spisa, pored Mladena Petanija i Sandre Paleke, određuje se Mateja Klanac kao zamjena u 

slučaju odsutnosti Mladena Petanija i Sandre Paleke. 

 

VI. Ova 4. izmjena Godišnjeg rasporeda poslova Županijskog suda u Zadru za 2021. godinu 

stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja, a u svemu ostalom ostaje na snazi Godišnji 

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

veljače 2021. i 3. izmjenom od 16. veljače 2021. 
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O b r a z l o ž e nj e 

 

1. Sudske zapisničarke Kaznenog odjela Ana Pedić i Ana Kokić, rješenjem predsjednika 

suda, udaljene su od službe do zaključenja stegovnog postupka ili drugačije odluke stegovnog 

suda, pa je privremeno trebalo sutkinjama Enki Moković i Ivi Lovrin, kod kojih su bile 

raspoređene ove zapisničarke, a koji suci su prema Godišnjem rasporedu poslova za 2021. 

godinu određeni kao prvostupanjski suci, dodijeliti stalne zapisničare Kristinu Bikić i Sandru 

Paleka koji su već ranije radili na kaznenom odjelu. 

 

2. Po raspisanom oglasu, nakon dobivanja odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave, 

rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zadru broj 7 Su-217/21-33 od 15. lipnja 2021. Maja 

Župan je primljen u radni odnos u ovaj Sud te je rješenjem broj 7 Su-217/21-34 od 23. lipnja 

2021. je raspoređena na radno administrativnog referenta – sudskog zapisničara u ovom Sudu, 

te je stoga istu trebalo Godišnjim rasporedom poslova rasporediti na rad u Građanski odjel, 

odnosno izvršiti izmjenu Godišnjeg rasporeda poslova za 2021. godinu u skladu sa 

novonastalim okolnostima. 

      

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

izmjenom od 30. prosinca 2020., 2. izmjenom od 15. veljače 2021. i 3. izmjenom od 16. veljače 

2021. 

 

4. 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; 
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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); 

3. Web stranica suda. 



Broj zapisa: eb2fc-3e4d3

Kontrolni broj: 0a070-6b97c-f1a87

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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