
 

 

          
Republika Hrvatska 

Županijski sud u Zadru 
Ured predsjednika 
 
Broj:     5. Su: 471/2021-9 
Zadar, 16. veljače 2022.  
 
 

Predsjednik Županijskog suda u Zadru Željko Đerđ, temeljem odredbi čl. 22., 
23. 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., 47/20., 138/20., 147/20., 70/21. i 99/21. - dalje: Sudski poslovnik), u svezi s 
odredbama čl. 30., 31., 32., 37. i 41. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13., 
33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 126/19. i 130/20. - dalje: Zakon o sudovima) i čl. 24. i 
25. Pravilnika o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15., 123/15., 45/16., 
29/17., 112/17., 119/18., 39/20., 138/20., 147/20., 70/21. i 99/21. - dalje: Pravilnik), iz 
razloga neravnomjerne opterećenosti sudskih savjetnika spisima, donosi, 
 
 

2. IZMJENU GODIŠNJEG RASPOREDA POSLOVA 
Županijskog suda u Zadru za 2022.  

 
 
I. U Godišnjem rasporedu poslova Županijskog suda u Zadru broj 5 Su:471/2021-
3 od 25. studenog 2021., izmijenjen 1. izmjenom od 29. prosinca 2021. (dalje 
GRP/2022), u točki III.3. u zadnjem odlomku, iza riječi "izvjestiteljima" dodaju se riječi: 
"kao i ovršni predmeti te predmeti u sporovima male vrijednosti, koji se dodjeljuju u rad 
isključivo sudskim savjetnicima" 

 
II. U preostalom dijelu GRP/2022 ostaje nepromijenjen. 
 
III. Druga Izmjena Godišnjeg rasporeda poslova Županijskog suda u Zadru stupa 
na snagu danom donošenja. 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
 
1.  Predsjednik suda je, temeljem odredbe članka 22. Sudskog poslovnika dana 
25. studenog 2021. donio Godišnji raspored poslova Županijskog suda u Zadru za 
2022. godinu, a u kojem je dodjela predmeta sucima i sudskim savjetnicima određena 
sukladno predviđenom i planiranom prilivu predmeta u sud. 
 
2. Analizom priliva predmeta te opterećenosti sudaca i sudskih savjetnika za 
siječanj 2022. utvrđen je nesklad u broju predmeta u radu posebice kod sudskih 
savjetnika koji u referadama, osima sudske savjetnice Katie Klarin koja je bila na 
bolovanju u siječnju, imaju manje od 10 predmeta i time im je otežano ispunjavanje 
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radnih zadataka odnosno predviđenog učinka, dok suci, na dan 31. siječnja 2022.  
imaju u prosjeku 50 predmeta u radu. 
 
3. S obzirom na malu opterećenost referada sudskih savjetnika, te omogućavanje 
nesmetanog rada i postizanje predviđenog učinka od istih, trebalo je predmete u 
sporovima male vrijednosti te ovršne predmete dati u rad samo sudskim savjetnicima 
kako bi isti imali dovoljan broj predmeta za rad, a takvim predmetima nepotrebno 
opterećivali referade sudaca.  
 
 

 
        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); 
3.  Objaviti na web stranici Županijskog suda u Zadru. 



Broj zapisa: eb306-6c65c
Kontrolni broj: 0dc51-0003a-0cd5a

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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