
REPUBLIKA HRVATSKA 
Županijski sud u Velikoj Gorici  

Predsjednik suda 
Ulica Hrvatske bratske zajednice 1 

 
Broj 5 Su-669/2020-11 
Velika Gorica, 21. rujna 2021. 
 
 Na temelju odredbe čl. 24. 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, 47/20, 138/20, 147/20 i 70/21) zbog stupanja na rad sutkinja Sandre 
Kantolić i Ivane Dubravke Kovačević, utvrđuje se 
 

IZMJENA GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 
sudaca, sudskih savjetnika, službenika i namještenika 

Županijskog suda u Velikoj Gorici 
za 2021.  

 
I. U Godišnjem rasporedu poslova sudaca, sudskih savjetnika, službenika i 

namještenika Županijskog suda u Velikoj Gorici za 2021. broj 5 Su 669/2020 od 8. 
prosinca 2020., izmijenjenom 7. travnja 2021. i 23. srpnja 2021., utvrđuju se sljedeće 
izmjene: 

 
 1.) U stavku I. (Raspored sudaca i sudskih savjetnika), točki 2) Građanski 
odjel, podtočki 2b), nakon sastava 5. vijeća, u rečenici koja glasi: 
"Sutkinja Vesna Gašparuš–Horvat i sudac Nikola Opatić vodit će postupke prisilnog 
smještaja u psihijatrijsku ustanovu, sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim 
smetnjama ("Narodne novine" broj 76/14)." brišu se riječi "sudac Nikola Opatić" i 
umjesto njih se dodaju riječi "sutkinja Verica Kos". 
 
 2.) U stavku I. (Raspored sudaca i sudskih savjetnika), točki 3) Kazneni odjel, 
utvrđuju se sljedeće izmjene: 
- podtočka 3a) Suci istrage mijenja se i glasi: 
 "Suci istrage su Aleksandra Holjevac, Sandra Kantolić i Kornelija Kallay 
Blažeković, a u slučaju potrebe i sutkinje Ivana Dubravka Kovačević i Melanija Grgić. 
 

Suci istrage za mladež su Aleksandra Holjevac, Kornelija Kallay Blažeković i 
Sandra Kantolić, a u slučaju potrebe i sutkinje Melanija Grgić i Ivana Dubravka 
Kovačević. 

 
 Sutkinja istrage Kornelija Kallay Blažeković odlučuje samo u onim istražnim 
predmetima u kojima odlučuje kao dežurni sudac istrage." 
 
- u podtočki 3b) Prvostupanjsko vijeće, brišu se riječi "Gordana Paljevec" i umjesto 
njih se dodaju riječi "Ivana Dubravka Kovačević". 
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- u podtočki 3c) Drugostupanjska vijeća, u prvoj rečenici, iza riječi "Melanija Grgić" 
briše se zarez i dodaju se riječi "i Ivana Dubravka Kovačević, a po potrebi i sutkinje 
Sandra Kantolić,". U drugoj rečenici se brišu riječi "Svi suci" i umjesto njih se dodaju 
riječi: "Suci Gordana Paljevec, Melanija Grgić, Aleksandra Holjevac, Kornelija Kallay 
Blažeković, Ivana Dubravka Kovačević i Sandra Kantolić". U trećoj rečenici se brišu 
riječi "Melanija Grgić" i umjesto njih se dodaju riječi "Ivana Dubravka Kovačević". U 
četvrtoj rečenici iza riječi "Gordani Paljevec" dodaju se riječi "i sutkinji Ivani Dubravki 
Kovačević". Iza te rečenice dodaje se rečenica koja glasi: "Sutkinji Melaniji Grgić 
dodjeljuju se u rad drugostupanjski spisi u kojima se odlučuje o istražnom zatvoru ili 
mjerama opreza te drugostupanjski spisi u kojima je donesena prvostupanjska 
presuda, a okrivljenici se nalaze u istražnom zatvoru." 
 
- u podtočki 3d) Kv vijeća, prvi odlomak se mijenja tako da sada glasi: 
"Predsjednica Kv vijeća je sutkinja Nataša Brleković, a članovi vijeća su sutkinje 
Gordana Paljevec, Ivana Dubravka Kovačević, Melanija Grgić i Sandra Kantolić. 
Ostali suci Kaznenog odjela članovi su izvanraspravnog vijeća po potrebi. Sutkinje 
Nataša Brleković, Gordana Paljevec, Melanija Grgić, Aleksandra Holjevac, Kornelija 
Kallay Blažeković, Ivana Dubravka Kovačević i Sandra Kantolić su i suci za mladež." 
U trećoj rečenici, brišu se riječi: "predsjednica vijeća je sutkinja Gordana Paljevec" i 
umjesto njih se dodaju riječi: "predsjednice vijeća su sutkinje Gordana Paljevec, 
Ivana Dubravka Kovačević i Sandra Kantolić". 
Četvrta rečenica se mijenja tako da sada glasi: 
"Sutkinji Gordani Paljevec i sutkinji Ivani Dubravki Kovačević dodjeljuju se u rad svi 
Kv spisi (Kv I, Kv II, Kv eun, Kv eu i Kv t), sutkinji Nataši Brleković, sutkinji Melaniji 
Grgić i sudskoj savjetnici Andrei Dujmenović dodjeljuju se u rad samo spisi oznake 
Kv II, a  sutkinji Sandri Kantolić dodjeljuju se u rad svi Kv spisi, osim Kv II spisa." 
 
- u podtočki 3e) Optužna vijeća, u prvoj rečenici se, nakon riječi: "Melanija Grgić," 
dodaju riječi: "Sandra Kantolić i Ivana Dubravka Kovačević, a po potrebi i sutkinje." U 
drugoj rečenici se umjesto riječi "Predsjednice" dodaje riječ "Predsjednica", a umjesto 
riječi: "su sutkinje Kornelija Kallay Blažeković i Aleksandra Holjevac" dodaju se riječi: 
"je sutkinja Sandra Kantolić". 
 
- u podtočki 3f) Suci izvršenja, u prvoj rečenici se umjesto riječi: "obavlja i sutkinja 
Aleksandra Holjevac" dodaju riječi: "obavljaju i sutkinje Aleksandra Holjevac i Sandra 
Kantolić." Iza treće rečenice, dodaje se rečenica koja glasi: "Ostali suci Kaznenog 
odjela su po potrebi članovi ovog vijeća." 
 
- u podtočki 3h) Ostale odredbe, u prvoj rečenici se iza riječi "Gordani Paljevec" 
dodaje se zarez i riječi: "Sandri Kantolić i Ivani Dubravki Kovačević". 
 

3.) U stavku II. (Raspored sudskih službenika), točki 2) Sudske pisarnice 
(građanska i kaznena) kaznene referade i služba prijepisa, odlomak koji je glasio: 

"Ana Bačurin – administrativni referent – zapisničar, raspoređuje s na rad u 
kazneni odjel te obavlja sve poslove po nalogu voditeljice kaznene pisarnice, 
upraviteljice sudske pisarnice, predsjednice Odjela i predsjednika suda." mijenja se 
tako da sada glasi: 

"Ana Bačurin – administrativni referent – sudski zapisničar u Kaznenom odjelu 
raspoređuje se na rad u referadu sutkinje Ivane Dubravke Kovačević." 
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U istom stavku i točki, odlomak koji glasi: 
"Gordana Goršeta – administrativni referent – sudski zapisničar u Kaznenom 

odjelu raspoređuje se na rad u referadu sudske savjetnice Andreje Dujmenović." 
mijenja se tako da sada glasi: 

"Gordana Goršeta - administrativni referent – sudski zapisničar u Kaznenom 
odjelu raspoređuje se na rad u referadu sutkinje Sandre Kantolić." 
 
 II. U ostalom dijelu Godišnji raspored poslova od 8. prosinca 2020., izmijenjen 
gore navedenim aktom ostaje neizmijenjen, a ova izmjena se primjenjuje od 1. rujna 
2021.  
 
  

Predsjednik suda 
 

Nikola Ramušćak 
 
 
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:  
Protiv izmjene Godišnjeg rasporeda suci i sudski savjetnici mogu u roku 3 dana 
izjaviti prigovor predsjedniku suda dok ostali službenici mogu u istom roku staviti 
primjedbu. O uloženom prigovoru odnosno primjedbi odlučuje više tijelo sudske 
uprave. 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Sucima 
2. Sudskim savjetnicima 
3. Službenicima i namještenicima 
4. Administratoru sustava e-Spis 
5. Vrhovni sud RH 
6. Ministarstvu pravosuđa i uprave 
7. Pismohrana 
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