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Broj 5 Su-754/2021-4 
Velika Gorica, 18. siječnja 2022. 
 
 
 
 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, 99/21 i 145/21) zbog primjene Okvirnih 
mjerila za rad sudaca klasa: 710-01/21-01/274 urbroj: 514-03-01-02/01-21-31 od 27. 
prosinca 2021., 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., izmijenjenom 31. prosinca 2021. utvrđuje se sljedeća izmjena: 

 
 1.) U stavku I. (Raspored sudaca i sudskih savjetnika), točki 1) Predsjednik 
suda, odjeljku Glasnogovornici suda, dodaje se treća rečenica koja glasi: 
 

"Sutkinji Ankici Jakovina i sutkinja Korneliji Kallay Blažeković umanjuje se 
sudačka dužnost za 5 % svakoj, kao glasnogovornicama Građanskog odnosno 
Kaznenog odjela." 

 
 2.) U istom stavku, točki 2. Građanski odjel, podtočki 2.a) Predsjednica odjela, 
u prvoj rečenici se briše brojka "20 %" i umjesto nje se dodaje brojka "15 %". 
 
 3.) U istom stavku i istoj točki, podtočki 2.c) Sudska evidencija, u drugoj 
rečenici se briše brojka "75 %" i umjesto nje se dodaje brojka "80 %". 
 
 II. U ostalom dijelu Godišnji raspored poslova od 30. studenog 2021., 
izmijenjen gore navedenim aktom, ostaje neizmijenjen, a ova izmjena se primjenjuje 
od 1. siječnja 2022.  
 
  

Predsjednik suda 
 

Nikola Ramušćak 
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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 i uprave 
7. Pismohrana 
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