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Broj 5 Su-754/2021-2 
Velika Gorica, 31. prosinca 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, 70/21 i 99/21) zbog napredovanja državne 
službenice Nives Brnić, utvrđuje se 
 

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

Županijskog suda u Velikoj Gorici 
za 2022.  

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

namještenika Županijskog suda u Velikoj Gorici za 2021. broj 5 Su-754/2021-1 od 
30. studenog 2021., utvrđuje se sljedeća izmjena: 

 
 1.) U stavku II. (Raspored sudskih službenika), točki 1) Ured predsjednika 
suda, podtočki 1a) Sudska uprava, briše se odlomak koji glasi: 
 
 "Nives Brnić – viša stručna referentica, izrađuje nacrte odluka, akata i drugih 
pismena, obavlja uredske poslove u Uredu predsjednika suda koji su joj povjereni od 
strane voditelja pisarnice sudske uprave te obavlja i druge poslove po nalogu 
predsjednika suda." i umjesto njega se dodaje novi odlomak koji glasi: 
 
 "Nives Brnić – stručna savjetnica, izrađuje odluke, akte i druga pismena, 
obavlja uredske poslove u Uredu predsjednika suda, obavlja poslove pripreme 
natječajne dokumentacije pri zapošljavanju državnih službenika i namještenika, 
nadzire organizaciju rada sudskih službenika i namještenika, prati i planira edukaciju 
sudskih službenika i namještenika, skrbi o pravodobnom i urednom vođenju 
statističkih podataka o radu suda te obavlja druge poslove po nalogu predsjednika 
suda.". 
 
 II. U ostalom dijelu Godišnji raspored poslova od 30. studenog 2021. ostaje 
neizmijenjen, a ova izmjena se primjenjuje od 1. siječnja 2022.  
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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 
7. Pismohrana 
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